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يرفض تكرار نفسه ويبحث عن األدوار اجلديدة

حسني املنصور: أراهن على »وتستمر األيام« .. وقصص »حبيبة« واقعية
في إطار سعيه لتقدمي أعمال 
متميزة ترسخ في ذاكرة اجلمهور، 
يباش���ر الفنان املتألق حس���ن 
الفت���رة تصوير  املنصور هذه 
دوره في املسلس���ل االجتماعي 
إنتاج  األيام« م���ن  »وتس���تمر 
مجموعة الس���الم اإلعالمية عن 
قصة حقيقية للدكتور النفسي 
بشير صالح الرشيدي، وسيناريو 
وحوار هدي���ل املرجان وإخراج 
البيلي احمد، حيث سيظهر لنا 
في شخصية أخرى تضاف الى 
رصيده الزاخر بكل ما هو مختلف 

وجديد.
وعن تفاصيل دوره في العمل 
قال املنصور: العمل بشكل عام 
فيه العديد من اخلطوط الدرامية 
املليئة بالتشويق، وما شجعني 
على املش���اركة فيه هو طبيعة 
دوري والتحوالت النفسية التي 
أعيشها مع االحداث املتصاعدة، 
مشددا على ان يرفض تكرار نفسه 
ويبحث دائم���ا عن األدوار التي 
تترك أثرا في نفوس الناس، مؤكدا 
أن املسلسل يضيف الى رصيده 
الفني، مثنيا على أعمال مجموعة 

البطولة: عبدالعزيز  وش���اركه 
املسلم، عبد االمام عبداهلل، هبة 
ايراج، زينة كرم،  الدري، احمد 
يعقوب عبداهلل، واخرون، وقدم 
خالل���ه دور رجل اعمال ينافس 

في سوق املال.
القديرة  الفنانة  كما ش���ارك 
سعاد عبداهلل في مسلسل »خوات 
دنيا« وجسد فيه شخصية شقيق 
ام طالل األصغر الذي يخلص لها 
ويساعدها في تربية ابنائها ما 

يؤثر على حياته الشخصية.
كم���ا اط���ل املنص���ور على 
جمه���وره كضيف ش���رف عبر 
املسلس���ل االجتماع���ي »حلفت 
عمري« للمخرج سلطان خسروه، 
وشاركه البطولة: مرمي الصالح، 
هدى حس���ن، منى شداد، عبير 
اجلندي، طيف، مالك، عبد احملسن 
القف���اص، غرور، ش���هد، حال، 
ومجموعة من املمثلن الشباب، 
ومتحور املسلسل حول قضايا 
املرأة املطلقة وحقوقها املسلوبة 

وتأثير ذلك على األطفال.

عبدالحميد الخطيب  ٭

العمل قصة رجل  يس���تعرض 
يصاب مبرض السرطان وتبعات 
ذلك على احمليط���ن به، ومدى 
وقوفهم معه في وقت الش���دة، 
قبل ان يضيف: أراهن على هذا 
املسلسل وأتوقع له النجاح عند 
عرضه عل���ى الفضائيات خالل 
الفترة املقبل���ة، متمنيا ان تنال 

جميع أعماله رضاء اجلمهور.
الى ذلك يشارك حسن املنصور 
في بطولة مسلسل »حبيبة« عن 
قصة الكاتبة عالية االس���اطي، 
وإخراج باسل اخلطيب ويشاركه 
كل من أس���مهان توفيق وزهرة 
اخلرجي وبدر الشرقاوي وشهد 

الياسن ونخبة من النجوم.
ويتناول املسلس���ل قصصا 
واقعية ينقل من خاللها بعض 
القضاي���ا املرتبطة بالش���باب 
والعقب���ات الت���ي تواجههم في 

حياتهم.
يذكر ان الفنان حسن املنصور 
حقق تواجدا متميزا في ش���هر 
رمضان املاض���ي من خالل عدة 
اعمال درامية منها مسلسل »انت 
عم���ري« مع مجموعة الس���الم 

الس���الم اخلالية من أي إسفاف 
ابتذال والتي حتترم االسرة  أو 

العربية وعاداتها وتقاليدها.
وتابع: قصة »وتستمر االيام« 
حتمل الكثير من املعاني االنسانية 
السامية املرتبطة باملعاناة التي 
ميكن ان مير بها أي إنسان، حيث 

حسن املنصور

طارق الشناوي: فيفي عبده قدمت أكبر معدل للتقزز والشخير 

شريهان غاضبة من تعدد أسماء مخرجي »دموع السندريال«

أميرة العايدي: يوم واحد وينتهي تصوير مسلسل »البيت«

أكدت الفنانة شريهان أن املؤلف محمد 
احلناوي أوشك على االنتهاء من كتابة 

مسلسلها »دموع السندريال«، حيث إنه 
حاليا في الربع األخير ليبدأ بعد ذلك مرحلة 

ترشيحات املخرج وفريق العمل املشارك. 
وقال جمال أنور، املتحدث اإلعالمي باسم 
شريهان، بحسب »العربية.نت«، إن املؤلف 

محمد احلناوي اقترب كثيرا من كتابة اجلزء 
األخير من ورق املسلسل الذي يحمل عنوان 

»دموع السندريال«، والذي ميثل العودة 
للفنانة شريهان إلى الساحة التمثيلية بعد 

غياب سنوات طويلة بسبب ظروفها املرضية 

التي أملت بها.
وعن حقيقة تولي املخرج خالد يوسف مهمة 

إخراج العمل ومن قبله خالد احلجر، قال 
جمال إن تعدد كل هذه األسماء شيء يؤذينا 

بشكل كبير، ألن في النهاية من سيتولى 
إخراج العمل هو مخرج واحد فقط وهو ما 

يضعنا بالتأكيد في موقف محرج للغاية، 
وهو الشيء الذي أغضب شريهان أيضا التي 

تكن االحترام والتقدير ألسماء كل هؤالء 
املخرجني الكبار.

وأوضح جمال أنه سواء هو أو شريهان 
ال يقومون بالتصريح حول هذا املسلسل، 

ولكن هناك بعض الصحافيني يتبرعون 
بكتابة أخبار وال يلتفتون سوى ملصلحتهم 

الشخصية.
وأضاف املتحدث اإلعالمي باسم شريهان 

قائال: »أرجو أن تكف األقالم قليال عن 
احلديث عن الترشيحات، خاصة أن العمل 

لم تكتمل كتابته بعد«، وأشار إلى أن 
الترشيحات ستكون من مهمة املخرج، حيث 

البد من اختيار املخرج للفريق، خاصة 
أن شريهان حترص على العمل بطريقتها 
القدمية، وليس بالطريقة احلديثة املتبعة 
حيث األبطال هم الذين يختارون املخرج.

 تخوض الفنانة أميرة العايدي جتربة 
تلفزيونية جديدة تتناول من خاللها عالقة 

املسلمني واملسيحيني، وقالت أميرة أنه 
يتبقى لها يوم واحد تصوير وتنتهي من 

مسلسل »البيت«. وعن شخصيتها في 
العمل أشارت الى أنها جتسد في العمل دور 

فتاة قبطية تدعى عايدة، مبينة أن العمل 
يتناول العالقة بني املسلمني واألقباط من 

خالل اجليل السابق الذي كان ال ينظر الى 
ديانة أي شخص وبني هذا اجليل الذي 

عرفنا منه كلمة مسلم ومسيحي مع بعض 
األشخاص الذين يريدون تفكيك العالقة بني 

املسلمني واألقباط.
ومن جانب آخر قالت أميرة، بحسب موقع 

»ام بي سي« إنها سعيد بإعادة عرض 
مسلسل »نونة املأذونة« على CBM دراما. 

وعن ذكرياتها أثناء تصوير العمل قالت 
أميرة إن »نونة املأذونة« صور في وقت 

حرج أثناء الثورة وكان تصويره يستغرق 
في بعض األيام أكثر من 51 ساعة وهو ما 

أشعرنا بإرهاق وقتها.
وأضافت أن أفراد العمل ككل عبارة عن 

أسرة مع بعض موضحة أنها أحبت متثيل 
رجاء اجلداوي معها، كما أن دور حنان ترك 
كان رائعا وكنت الول مرة أشترك معها في 

التمثيل.
وحول جديدها في الفترة القادمة قالت 

أميرة إنها تقرأ اآلن أكثر من سيناريو في 
السينما والدراما ولكنها لم تستقر حتى اآلن 

على أي عمل.

 القاهرة: »أردأ بضاعة سينمائية 
م����ن املمكن أن تش����اهدها«، بهذه 
الناقد السينمائي  اجلملة وصف 
طارق الش����ناوي فيلم »مهمة في 
فيلم قدمي«، للفنان����ة والراقصة 
املصرية فيف����ي عبده، مؤكدا أنها 
شوهت تاريخها من خالل هذا العمل 
الذي لم يقدم شيئا للجمهور سوى 

التقزز.
طارق ق����ال: إن فيف����ي عبده 
كانت تريد أن حتقق رقما قياسيا 
في الشباك، إال أنها فشلت ورغم 
أنها رقصت وغنت بقدر ما تيسر 
له����ا، إال أن املش����اهد لن يتذكر ال 

فيفي فقط بل ش����مل ب����ه إدوارد 
والفن����ان لطفي لبي����ب، ومخرج 
العمل، فقال: »تعودنا على الرداءة 
السينمائية مثل أكوام الزبالة في 
مصر احملروسة، ولكنك جتد في 
كل لقطات الفيلم أكبر معدل ممكن 
للتقزز وال أدري كيف جنح املخرج 
أحمد الب����دري في جتميع كل هذا 
الش����خير والصفعات والركالت 
والبصقات في كادر واحد ولم يكتف 
بهذا القدر، ولكنه أضاف املجاري 
والبالوع����ة التي كان لطفي لبيب 
يخاطبه����ا واملفروض أن حبيبته 

تسكن فيها«.

غناءه����ا وال رقصها، ولكنه فقط 
الذي مأل سماء  سمع »شخيرها« 
الناقد  مصر كالسحابة السوداء. 
السينمائي أكد في مقاله الذي نشر 
في جريدة »التحرير« أن فيفي كانت 
ناجحة في التلفزيون الذي ارمتت 
في أحضانه بعد أن لفظتها السينما، 
إل����ى أن نادتها النداهة وقررت أن 
العمل، وكعادتها كانت  تقدم هذا 
تنظر إلى الكاميرا وكأنها وحدها 
في الكادر ولم تلتفت ألحد وظلت 
تهز رقبتها مثلما كانت تفعل في 

»كيد النساء«.
الشناوي لم يقتصر نقده على  طارق الشناوي

شريهان

اميرة العايدي

فيفي عبده

شركة إنتاج »ويأتي النهار« طلبت من املخرج االكتفاء باألرشيف بدل إعادة تصوير التظاهرات

مسلسالت مصرية معطلة بسبب نقص السيولة
م����ن  مجموع����ة  دخل����ت 
التي كان  املسلسالت املصرية 
مق����ررا اس����تئناف تصويرها 
عق����ب عيد الفطر لتعرض قبل 
رمض����ان املقبل، نفق����ا مظلما 
ألس����باب إنتاجية وتسويقية. 
ويأتي ف����ي مقدمة هذه األعمال 
مسلسل »ويأتي النهار« لعزت 
العاليلي وفردوس عبداحلميد 
وعزت أبوعوف وتأليف مجدي 

صابر وإخراج محمد فاضل.
وذك����رت صحيفة »احلياة« 
اللندنية أن املنتج طلب توفير 
ع����دد م����ن اإلمكان����ات املادية 
الكومبارس  والبشرية ومئات 
لتصوير تظاهرات عمال بعض 
الش����ركات والتي كانت دافعا 
لثورة 25 يناير، وهو ما رفضته 
الشركة املنتجة )صوت القاهرة( 
التي طالبت، توفيرا للنفقات، 
باحلصول على هذه املشاهد من 
األرشيف. واعتبر املخرج هذا 
األمر تدخال ف����ي صميم عمله. 
ونتيج����ة إصراره على طلباته 
أمام عجز ش����ديد في السيولة 

تؤكد أنه ال خالفات على اسمي 
بطلي العمل في التيترات، وأن 
التوقف يأتي بسبب عدم وجود 
سيولة كافية. أما مسلسل »أم 
الصابرين« لرانيا محمود ياسن 
الدسوقي ونهال عنبر  وطارق 
وأحمد هارون، فتوقف تصويره 
كليا، بسبب عدم حصول غالبية 
املشاركن فيه على مستحقاتهم 

رغم وعود املنتج الكثيرة.
وتس����ببت األزمة املالية في 
اكتفاء حس����ن فهمي بتصوير 
جزء مكون من 15 حلقة بدال من 
جزأين كان مقررا تصويرهما 
ملسلس����ل يحمل عنوان »حافة 
الغضب« من بطولة حس����ني 

صالح وإخراجه.
واليزال قطاع اإلنتاج يبحث 
عن سيولة الستكمال تصوير بقية 
مشاهد مسلسلي »أهل الهوى« 
من بطولة فاروق الفيش����اوي 
وإميان البحر درويش وتأليف 
محفوظ عبدالرحمن وإخراج عمر 
عبدالعزيز، و»طيري يا طيارة« 

لبوسي ومصطفى فهمي.

القليوب����ي لتصب في مصلحة 
البدوي، وهو ما وضع أس����رة 
إلى  املسلسل في مأزق تسعى 
اخلروج منه بشكل ودي بعيدا 
من ساحات احملاكم، حسب ما 

أكدته »احلياة«. 
أما مسلسل »في غمضة عن« 
الذي يعد أول جتربة تلفزيونية 
للمطربة أنغام )إخراج سميح 
النقاش(، فتوقف بسبب خالفات 
شديدة وصلت إلى الذروة أخيرا 
بن أنغام وداليا البحيري. ورغم 
مسعى أسرة العمل إلى تضييق 
فجوة اخلالفات بينهما، خصوصا 
أن غالبية املشاهد املتبقية جتمع 
االثنتن، ف����إن احملاوالت باءت 
بالفشل، ما اضطر منتج املسلسل 
إلى وقفه، رغم أنه حصل على 
موافق����ة مبدئي����ة على عرضه 
حصريا قبل شهر رمضان على 
قن����اة فضائية مهم����ة. وتكرر 
األمر ذاته مع مسلسل »ميراث 
الريح« حملمود حميدة وسمية 
اخلشاب وإخراج يوسف شرف 
الدين، رغم أن أسرة املسلسل 

متر به الشركة، توقف التصوير 
وسط حالة احتقان شديدة من 
املش����اركن في العمل الذين لم 

يحصلوا على مستحقاتهم.
وتوقف أيضا تصوير »مولد 
وصاحبه غايب« لهيفاء وهبي 
وفيفي عبده وباس����م س����مرة 
وتأليف مصطفى محرم وإخراج 
شيرين عادل. وجاء ذلك بسبب 
تقارير اللجنة الفنية التي كونتها 
نقابة املهن السينمائية للفصل 
في الشكوى التي رفعها املؤلف 
ط����ارق الب����دوي، والتي يتهم 
فيها فريق العمل بالسطو على 
مسلس����ل له وتغيير عنوانه، 
حيث إن����ه كان ق����د تعاقد هو 
وهيفاء وهبي مع إحدى جهات 
اإلنتاج قبل عامن على مسلسل 
عنوانه »نوسة«، وبعد تأجيله 
تعاقدت وهبي وشركة اإلنتاج 
على املسلسل اجلديد مع املؤلف 
مصطفى محرم. وجاءت تقارير 
اللجنة التي تكونت من الناقد 
أبوش����ادي واملؤلف كرم  علي 
النجار واملخ����رج محمد كامل 

عزت العاليلي

الزنى تستلزم وجود  واقعة 
أربعة ش���هود، فكيف تتجرأ 
وتقول هذا الكالم الذي أنا في 

غنى عن التعليق عنه؟«.
ووجهت يس���را رس���الة 
إل���ى الصحافين قائلة: »ملاذا 
تشاهدون مثل هذه القنوات؟ 
الصحاف���ة هي من تقف وراء 
تش���جيع هؤالء األش���خاص 
عل���ى التمادي ف���ي أفعالهم، 
التصريحات  حيث تت���داول 
والقيل والقال، ويتم تهييج 
اجلميع بهذا الشكل، كما حدث 
في قضية إلهام شاهن، فأخذ 
أكثر م���ن حجمه،  املوضوع 
وحق���ق الرجل ش���هرة على 
حساب إلهام. لكنني، والكالم 

احلضور 15 ألف متفرج.
وكان كف���وري كتب عبر 
حس���ابه على »توتي���ر« أنه 
متش���وق ومتحم���س للقاء 
جمه���وره املغربي من جديد.

وسبق لوائل ان شارك ايضا في 
حفل خيري في الدار البيضاء 
يعود ريع احلفل لصالح األطفال 
املصاب���ن بالتوحد، وارتدى 
وقتها وائل الزي املغربي ولقي 
اعجابا اجلمهور حيث استقبل 

بالزغاريد والهتاف باسمه.

وأصب���ح عكس املتف���ق عليه، 
وذل���ك دون اس���باب واضحة، 
اضافة الى ضعف املقابل املادي، 
وحاليا مازالت نيكول تقضي، 
بحسب »اليوم السابع« املصرية، 
اجازة مع زوجها وتقرأ عددا من 
السيناريوهات املطروحة عليها 
الختيار االنسب لها خالل الفترة 
املقبلة. يشار الى ان آخر اعمال 
نيكول برنامج »التفاحة« والذي 
مت عرضه على شاشة قنوات درمي 

خالل موسم رمضان املاضي.

الضيعة لكنه تركه بانتقاله من 
منطقة البقاع ايام الستينيات 
ايام  الى بيروت حيث ولدت 
الس���بعينيات، وعندما كان 
عمري 12 او 13 سنة، كنت ازور 
البقاع اي���ام الصيف وأحتن 
الفرصة لركوب اي شيء يشبه 
اخلي���ل، فرح���ت اركب على 
احلمار، والبغل ثم احلصان.. 

االمر وراثي وبالفطرة«.
وأضاف: »الفروسية هواية 
احبه���ا، ورياض���ة للجس���د 
والروح، وارتاح نفسيا عند 
اني  ركوب اخليل، خصوصا 
امتطي اخليل في البرية وليس 
ضمن حلبة محددة، هي صفاء 
لذهني، انظف من خاللها نفسي 

البطولة  »انا زه���رة«، دور 
النسائية في املسلسل املصري 
»شاهد إثبات« فلعبت شخصية 
احملامية رانيا أبو الورد إلى 
جانب نضال الشافعي وطارق 
لطفي ورجاء اجلداوي. وظهرت 
العام املاضي في فيلم »كف 
القمر« للمخرج خالد يوسف، 
مبش���اركة وفاء عامر وغادة 

ونفسيتي وعقلي الكمل مشوار 
احلياة«.

عبدالرازق وخالد صالح.
يذكر أن جومانة مراد لن 
تكون املمثلة السورية األولى 
التي تبتعد عن دراما بلدها 
لتستقر في الدراما املصرية، 
إذ سبقها إلى ذلك القرار كل من 

تيم حسن وجمال سليمان.

يسرا: أنا خالية من الذنوب

وائل كفوري: متحمس للقاء جمهوره املغربي

سابا:  »احلفلة« ال يضيف لرصيدي الفني !

احلالني: عملت في النجارة وقطف البطاطا

جومانةتستقر في القاهرة لالنتشار

على لسان يس���را، لن أكون 
سلعة رخيصة ألي كان«.

فتحت الفنانة الكبيرة يسرا 
النار على الش���يخ أبوإسالم، 
صاحب قناة »األمة«، بسبب 
تصريحاته حول معاشرتها 
للفنان عادل إمام ألكثر من 100 
مرة، قائلة له: »أنا حرة فيما 
أفعل، وأنت ما شأنك؟ ومباذا 

يخصك؟«.
وأضافت ف���ي حديثها في 
استديو »س���يدتي نت«: »أنا 
حججت بي���ت اهلل، وأنا اآلن 
خالية من الذنوب، ألني عدت 
كما ولدتني أمي، منزهة عن 
كل أخطائي السابقة، إذا كنت 
في األساس قد ارتكبت أخطاء، 
أما أنت فانتظر حساب اهلل لك، 
فاهلل سبحانه وتعالى قال: إن 

تقرر مشاركة الفنان وائل 
كفوري في »ليالي مازاغان« 
في املغرب حيث سيحيي حفلة 
هن���اك 10 اجل���اري على منت 
مركب سياحي. وتأتي مشاركة 
كفوري في هذا احلفل بعد مرور 
عدة اشهر على مشاركته في 
مهرج���ان »موازي���ن«، حيث 
اعتبر وائل، بحس���ب موقع 
»أنا زهرة«، األكثر شعبية في 
املهرجان نظرا لالقبال الشديد 
على حفالته حيث جتاوز عدد 

بعدما اعربت نيكول س���ابا 
عن سعادتها باملشاركة في فيلم 
»احلفلة« مع النجمن احمد عز 
ومحم���د رجب وم���ألت الدنيا 
باعجابه���ا بالس���يناريو، وأنه 
سيكون مفاجأة، واعتذرت فجأة 
ودون مقدمات عن املشاركة في 
الفيلم، النه ال يضيف لرصيدها 
الفني شيئا حسب وصفها، وهو 
ما يعد مفارق���ة غير مفهومة. 
القائمن  ان  ومبررات نيك���ول 
على الفيلم قاموا بتعديل دورها 

اللبناني  كش���ف املطرب 
عاصي احلالني عن انه عمل 
في اكثر من مهنة قبل احترافه 
الف���ن، ومن ه���ذه املهن قال: 
»عملت جن���ارا، وحلوجنيا 
وأي ش���يء يخطر في بالكم، 
حت���ى اني عملت م���ع اهالي 
الضيع���ة، حيث كنت امضي 
فترة الصيف سنويا، في قطف 
القثاء والبطاطا والبندورة كي 
احصل على مصروفي وأجمع 

ماال خلدمة هدفي«.
وع���ن عالقته باخليل قال 
احلالني، بحسب موقع »دنيا 
الوطن«: »هواية ركوب اخليل 
متأصلة في العائلة منذ زمن، 
وال���دي كان ميل���ك خيال في 

اخت���ارت جومان���ة مراد 
االستقرار في القاهرة واالكتفاء 
بالظهور في دراما احملروسة، 
الدراما  الغياب عن  وبالتالي 
السورية للموسم الثالث على 
التوالي. وبعد انشغالها بتقدمي 
برنامج »توب شيف« ملوسمن 
متتالي���ن، تق���رأ جومان���ة 
نصوصا ع���دة لتختار منها 
واحدا يعيدها إلى الشاش���ة 
الفضية، باإلضافة إلى دراستها 
عرضا باملش���اركة في فيلم 
عربي مش���ترك سيصور في 
الربيع  لندن ويتحدث ع���ن 

العربي.
وس���جلت جومان���ة آخر 
حضور لها في الدراما السورية 
عبر اجلزء اخلامس من »باب 
احلارة« عام 2010. وقد أدت 
وقتها دور »شريفة« زوجة 
العكيد »أبوشهاب«، في الوقت 
الذي أدت فيه، بحسب موقع 

يسرا

وائل كفوري

نيكول سابا

عاصي احلالني

جومانا مراد جمال سليمان

نانسي عجرم تعود هذا الشهر 
في »بدك متشي فيك«

أشارت بعض املعلومات الصحافية الى ان كليب الفنانة 
نانسي عجرم اجلديدة »بدك متشي فيك« الذي كان من 

املتوقع ان يظهر في عيد األضحى كعيدية للمستمعني تأجل 
بسبب األحداث األخيرة في لبنان، إال انه من املتوقع ان يبدأ 
.»acibarA«و »CBM« عرضه خالل الشهر اجلاري على قناتي

وقد متت اإلشارة الى ان نانسي قد تظهر في برنامج 
»barA lodI« من أجل مواكبة املشتركني ولكنها لم تقرر بعد 

الطريقة التي ستفاجئ بها املتبارين.

نانسي عجرم


