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أعاد املخرج سمير سيف تصوير مشهد اغتصاب عال 
غامن في مسلسل »ابن موت« الذي يقوم ببطولته خالد 

النبوي وذلك بسبب اعتراض الرقابة على مالبس عال غامن 
في املشهد ووصفها، بحسب »سيدتي نت«، بالقصيرة 

واجلريئة مبا ال يتناسب مع الشهر الكرمي الذي سيعرض 
فيه املسلسل.

يذكر ان عال غامن تعرضت 
ملواقف مشابهة من قبل 

عندما طالبت الرقابة بحذف 
مشاهد لها في االفالم 

واملسلسالت التي شاركت 
في بطولتها لقصر مالبسها 

وجرأة تعبيراتها ومنها 
مشهد لها مع عمرو سعد في 
مسلسل »شارع عبدالعزيز« 

الذي عرض في رمضان 
املاضي.

في ثالث جتربة لها في غناء تترات مقدمات املسلسالت 
التلفزيونية تتواجد النجمة اللبنانية نانسي عجرم في دراما 
شهر رمضان القادم، وذلك بغنائها لتتر مسلسل »حكايات 

بنات«، حيث سبق أن غنت نانسي من قبل تتري مسلسلي 
»ابن األرندلي« و»سمارة«. وحتمل أغنية »حكايات بنات« عنوان 

»سكك البنات«، وكتب كلماتها، بحسب »العربية نت«، أمين 
بهجت قمر وحلنها وليد سعد ووزعها طارق مدكور. ومسلسل 

»حكايات بنات« يتميز بغوصه في أعماق عالم البنات بكل 
تفاصيله االجتماعية واالقتصادية والنفسية وعدم اكتفائه فقط 

بالتفاصيل العاطفية، ويتميز العمل ايضا بالبطولة اجلماعية 
للفتيات األربع: صبا مبارك وحورية فرغلي ودينا الشربيني 

وريهام أمين. ويحكي املسلسل عن أربع صديقات دراسة 
وتفاصيل حياتهن، في رؤية جديدة لعالم البنات تتميز بالواقعية 

واجلرأة، والعمل يتطرق لطرح عوالم هؤالء الفتيات األربع 
وعالقتهن باألسرة واملجتمع، في إطار درامي تشويقي.

صرحت النجمة كندة علوش بانها بصدد االنتهاء من 
تصوير دورها في مسلسل »البلطجي« مع النجم آسر ياسني 

واملخرج خالد احلجر الذي وضعها هذا العام في شخصية 
جديدة من نوعها وهي شخصية بنت احلارة التي تدعى 

»وصال« وهي ابنة زعيم البلطجية الذي تربطه عالقة قوية 
برجال االمن والسياسة في 

عهد النظام السابق. 
وأضافت كندة، بحسب موقع 

»السينما دوت كوم«، انها 
ستنتهي من تصوير العمل 
خالل االيام القليلة املقبلة 
لتأخذ وقتا من الراحة في 

متابعة ردود افعال جمهورها 
على املسلسل خالل االيام 

االولى من الشهر الكرمي لتبدأ 
بعدها في االعالن عن كل ما 

هو جديد لديها.

كعادتها، احيت الفنانة ساندي حفلة مبالبس البحر في قرية 
كوستا في مارينا، وارتدت فستانا قصيرا ومكشوفا وأشعلت 

الشاطئ بأغنياتها ورقصاتها ومالبسها املثيرة، وفاجأت املغنية 
املصرية اجلمهور بأداء رقصتها اجلديدة التي تدربت عليها 
مع مصممة الرقص العاملية بوليت مينو لتؤديها في كليبها 

اجلديد »أول مرة اجترأ«، 
كما قدمت، بحسب موقع »انا 

زهرة«، مجموعة من اشهر 
اغنياتها وسط تفاعل اجلمهور 

منها »احللم«، و»اياك«، 
و»هموت عليك«، و»خربت 

مالطا«، و»ابن جارتنا«، و»قد 
التحدي«، و»حصل خير«. ومن 

املعروف ان ساندي تفضل 
احياء احلفالت على الشواطئ، 

وغالبا ما تثير جدال واسعا 
كونها تغني مبالبس البحر.

استغرب الفنان محمد فؤاد ما صرحت به اخيرا الفنانة 
شيرين عبدالوهاب عن شركة روتانا حني قالت ان رئيس 
»روتانا« سالم الهندي يعامل الفنانني كالغنم وقال فؤاد: ال 
اصدق ان شيرين قالت هذا الكالم، وال اقبل ان يتجرأ احد 

ويعاملني معاملة سيئة، وفي احلقيقة لم ار ذلك في »روتانا«، 
صحيح ان االمر كان ال يخلو 
من تقصير »مرعب« ولكن ال 

تصل االمور الى درجة املعاملة 
السيئة. 

وأضاف فؤاد في مقابلة له مع 
مجلة »سيدتي«: شيرين جنمة 
وصوت رائع جدير باالهتمام 

واملساندة، ولكن اثناء وجودي 
في »روتانا« لم يصادفني منها 

سوء، على االرجح انها كانت 
غاضبة عندما صرحت بهذا 

الكالم.

إعادة اغتصاب عال بأوامر من الرقابة

نانسي عجرم تخوض ثالث جتربة 
تلفزيونية بـ »حكايات بنات«

»البلطجي« مينع كندة علوش 
من اإلعالن عن جديدها

ساندي ترقص وتغني مبالبس البحر

محمد فؤاد: استغرب كالم شيرين

عال غامن

كندة علوش

ساندي

محمد فؤاد

يخوض منافسة العيد مع مسرح اخلليج من خالل »وبعدين« 

داود حسني يكشف لـ »األنباء« أسباب مشاركته مع خالد صالح 
في»9 جامعة الدول«.. و»واي فاي« مفاجأته برمضان 2012

ويشاركه بطولته عدد كبير من 
جنوم الكويت واخلليج والوطن 
العربي مثل: حسن البالم، حبيب 
احلبي����ب، ناصر القصبي، هيا 

الشعيبي، وآخرين.
وعن املسلس����ل قال: تدور 
أحداث العمل في حلقات متصلة 
منفصلة، معتبرا ان املسلسل 
سيكون مفاجأة رمضان 2012 ملا 
يقدم من جرعة كوميدية دسمة 
خالية من أي »جتريح« أو إسفاف 
وابتذال، مضيفا: نناقش في كل 
حلقة موضوعا مختلفا نسلط 
الضوء من خالله على مشكلة 

معينة.
الى ذلك كشف بوحسني انه 
الفطر  سيدخل منافس����ة عيد 
السعيد مع فرقة مسرح اخلليج 
العربي، وذلك من خالل العمل 
الهادف »وبعدين«  املس����رحي 
تألي����ف بدر مح����ارب وإخراج 
عبدالعزي����ز صف����ر، مضيفا: 
أشارك في املسرحية مع نخبة 
من النجوم املعروفني وتناقش 
أحداثه����ا مجموعة قضايا آنية 
بأسلوب كوميدي ساخر، متمنيا 
ان تن����ال إعجاب اجلمهور عند 

عرضها.
اجلدير بالذكر أن النجم داود 
حسني شارك من قبل في العديد 
من األعمال املصرية ومنها فيلم 
»عندليب الدقي« مع النجم محمد 
هنيدي عام 2007، وفيلم »على 
جنب يا أسطى« مع الفنان أشرف 
عبدالباقي عام 2008، إضافة إلى 
مسلسل »املطعم« مع النجمني 
سمير غامن وفاروق الفيشاوي 

واملخرج محمد فاضل.

عبدالحميد الخطيب  ٭

عبر شاش����ة »أم.بي.سي« من 
تأليف خلف احلريبي وإخراج 
نواف الشمري ونعمان حسني 

داود حس����ني تصوير مسلسل 
»واي فاي« والذي سيرى النور 
خالل ش����هر رمض����ان املبارك 

تأجيله هذه العام بسبب أحداث 
مصر وسيصور في 2013.

وفي سياق منفصل، يواصل 

الكوميدي  النج����م  يخوض 
املتألق داود حسني جتربة درامية 
مصرية جديدة سيظهر من خاللها 
في شهر رمضان املقبل مع نخبة 
من الفنانني املصريني منهم خالد 
صالح، وذلك من خالل مسلسل 
»9 جامعة ال����دول« من إخراج 
محمد مصطفى في أول جتربة 
تلفزيونية له بعد أفالم سينمائية 
منها »أوقات فراغ« و»ماجيك«، 
والعمل قصة وسيناريو وحوار 
الش����ندويلي، ويش����ارك  فداء 
في بطولته أم����ام خالد صالح 
كل من بثينة رش����وان وكرمي 
محم����ود عبدالعزيز وعدد من 
الوجوه الش����ابة باإلضافة الى 
4 ممثلني من 4 بل����دان عربية 
منهم محمود العراقي من العراق 
ومرمي حسن من لبنان وآخرون 
لتكون اللهجات مناسبة ألحداث 
املسلس����ل الذي يدور في إطار 
اجتماعي إنساني يحمل طابعا 

سياسيا قوميا.
وعن هذه املشاركة قال داود 
حسني في تصريح ل� »األنباء«: 
سأظهر في هذا املسلسل كضيف 
ش����رف، حيث أجسد شخصية 
تاجر خليجي يتعرض للعديد 
من املواقف، مؤكدا أن تعاونه مع 
خالد صالح والنجوم املصريني 
في أعمال فني����ة يأتي من باب 
العمل العربي املشترك، قبل ان 
يضيف: نحن أسرة والعمل في 
مصر والكويت واحد، ومن اجليد 
أن يكون هناك تعاون مشترك 
بيننا ينتج عن����ه أعمال قوية 
يستمتع بها اجلمهور، مشيرا 
الى ان لديه مسلسال آخر يحمل 
اسم »الواد مشعل« وهو عمل 
مص����ري خليجي مش����ترك مت 

خالد صالحالنجم داود حسني

داود حسني في مسلسل »واي فاي«

نانسي عجرم


