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داود حسني شاهد على ما جرى في لوكيشن التصوير

أمل عباس لـ »األنباء«: 
»العم صقر« خطف عروسة ابني!

عبدالحميد الخطيب

»العم صقر« خطف عروسة ابني، بهذه الكلمات 
أكدت الفنانة أم���ل عباس أنها حاولت ان جتنب 
ابنها املشكالت وان يبتعد عن »العم صقر«، لكن 
األخير ينجح في اصطياد عروس ابنها وخطفها 
قب���ل الزفاف ليس هذا فقط، بل يتزوج بها رغما 

عن اجلميع.
وأضافت عباس في تصريح خاص ل� »األنباء«: 
ما حدث مع ابني سيكون ضمن أحداث شائقة في 
املسلسل الدرامي اجلديد الذي يجري تصويره هذه 
الفترة ويحمل عنوان »العم صقر«، حيث سأكون 
ضيفة ش���رف مع النجم داود حسني ونخبة من 
الفنانني املتميزين وس���ألعب دور أم يقوم داود 
بالسيطرة على عروس ابنها ويتزوجها، مؤكدة أن 
الدور أغراها لذلك لم تنظر الى مساحته، مستدركة: 

ال يهمني الكم ما يهمني الكيف فقط والرس���الة 
التي يتضمنها الدور ليستفيد منها املشاهدون، 
وس���عدت جدا مبشاركة بوحس���ني والزمالء في 

»العم صقر«.
من جانب آخر، أعلنت أمل عباس عن خوضها 
جتربة س���ينمائية جديدة من خالل املشاركة في 
فيل���م كويتي بعنوان »لعب���ة ولكن«، وعن ذلك 
قالت: قصة الفيلم مرعب���ة وفيها أحداث غريبة 
ستبهر اجلمهور عند عرضه في صاالت السينما 
الفترة املقبلة، وشاركت فيه بجانب عماد العكاري 
وإسماعيل الراشد وعدد مميز من الفنانني حتت 
إدارة املخرج املخضرم نادر احلداد، مس���تدركة: 
مثل هذه النوعية من األفالم جتد رواجا كبيرا بني 
الناس، خصوصا أنها مليئة باإلثارة والتشويق 
وفيها غموض، ملمحة في نفس السياق الى انتهائها 
من فيلم وثائقي قصير سيعرض في املهرجانات 

السينمائية املقبلة.
اجلدير بالذكر أن مسلس���ل »العم صقر« من 
تأليف الكاتب البحريني حسني املهدي، وإخراج 
مناف عبدال، وتشارك أمل عباس في العمل بجانب: 
داود حسني، خالد البريكي، فاطمة الصفي وفؤاد 
علي وحمد أشكناني ولطيفة املجرن ومحمد املسلم 
وغيرهم. كما انتهت من تصوير دورها في مسلسل 
»بنات الروضة« من إنت���اج »املجموعة الفنية« 
واملسلسل من تأليف أمين احلبيل وإخراج حسني 
أبل، وبطولتها مع: س���عاد علي، إلهام الفضالة، 
هيا الشعيبي، منى شداد، محمد جابر، عبداإلمام 
عبداهلل، أحمد العونان، مارتينا، آالء الهندي، خالد 
مظفر، عبدالعزيز النصار، طالل باسم عبداألمير، 
ويس���لط العمل الضوء على مش���كالت مختلفة 
بطريق���ة كوميدية، ومنها ما ي���دور في مدارس 

رياض األطفال من أحداث اجتماعية.

نوال الزغبي نانسي عجرم

اتهام مخرج كليب نوال الزغبي باالستنساخ.. وما عالقة نانسي؟

وج���اء تصريح نانس���ي 
مقبوال، بل ف���ي وقته، وقطع 
الطري���ق على املش���اكل التي 
ق���د تترتب على م���ا يتداوله 
املعجبون، فيما لم يوفر معجبو 
الفنانة جنوى كرم كليب »وال 
بحبك« للزغبي من االنتقادات 

مجددا.

وق���د مت تصوي���ر الكليب 
بطريقة مبتكرة جدا، والالفت، 
حس���ب موقع »نواع���م«، أن 
الكليب خالل أقل من 24 ساعة 
استطاع أن يحصد متابعة نحو 
40 ألف شخص على القناة التي 
خصصتها »مزيكا« لنشره على 

»يوتيوب«.

قطعت نانسي عجرم الطريق 
على الذين يصطادون في املاء 
العكر، لتثبت مرة جديدة أنها 
واحدة م���ن صديقات النجمة 
نوال الزغبي وهما يلتقيان من 
فترة  الى أخرى، وكان آخر لقاء 
بينهما في العام املاضي برعاية 

امللحن سمير صفير.

انشغل معجبو النجمة نوال 
الزغبي الفترة القليلة املاضية 
بالرد عل���ى بعض املنتقدين، 
جلهة اتهام املخرج جاد الهبر 
بأنه استنسخ مشاهد الكليب 
اجلديد اخل���اص بأغنية »وال 
الذي   ،»UP« بحبك« من فيلم
يطرح مش���اهد من البالونات 

الكثيرة التي حملتها نوال.
وقد بدأت معركة شرسة بني 
معجبي نوال الزغبي ومعجبي 
الفنان���ات، خصوصا  باق���ي 
معجبي النجمة نانسي عجرم، 
الت���ي عمدت عب���ر صفحتها 
الطلب من  إلى  على »تويتر« 
معجبيها عدم إهانة أي فنانة 
بالقول: »مثلما حتترمون أعمالي 
عليكم احترام أعمال غيري«، 
متمنية منهم أال ينتقدوا أعمال 
غيرها بصورة س���لبية. كما 
شددت نانسي في رسالتها إلى 
الفن يحمل  أن  املعجبني على 
جميع األلوان وكل منا يختار 
اللون الذي يراه مناسبا. وهكذا 

ممثلة خليجية هددت 
زميلتها اللي حتمل 
نفس جنسيتها بان 

تفضح اسرارها 
الشخصية اذا استمرت 

في احلجي عليها 
عند ربعها املنتجني 

واملخرجني..اهلل يستر 
من هاالسرار!

اتهم منتج ممثلة عربية 
بأنها جاسوسة للصحافة 

اللي تنقل لهم كل شي 
يصير في لوكيشن عمله 

اللي يصوره هااليام 
وحذرها انه مصيرها 
الطرد اذا ما تابت من 
اللي تسويه..خير ان 

شاءاهلل!

شاعر غنائي مستغل 
عدد من مقدمي البرامج 

للترويج عن اعماله 
الغنائية اليديدة مع انه 
بعضها مافيها اتفاقات 

رسمية بينه وبني 
املطربني اللي يذكرون 

اساميهم في برامجهم.. 
بوطبيع ماييوز من 

طبعه!

أسرار

جاسوسة

استغالل

وعد 

وعد: مللت من كثرة الدالل!

حتت عنوان »مع نفس���ك«، أطلقت الفنانة 
الس���عودية وعد أحدث أغنياته���ا التي كتبها 
الشاعر األمير خالد بن سعود وامللحن ابراهيم 
الدخيل. وجاء في كلمات األغنية أنها ملت من 
كثرة الدالل، إذ تقول مقدمة االغنية حسب موقع 
»أنا زهرة«: »أرجوك خلك مع نفس���ك، ماني 
بيمك وفاضيل���ك، أزعجتني روح من فضلك، 

مليت من زود تدليلك«.
وكانت وعد قد ص���ورت األغنية بطريقة 
الڤيديو كليب ف���ي مدينة ميامي في الواليات 
املتحدة، مظهرة نفسها كمغنية الى جانب جمال 

شاطئ املدينة.

اس���تضاف الفنان عمرو يوسف الثنائي فيفي 
 Back to« عبده وسمية اخلشاب في حلقة جديدة من
school« على قناة »احلياة« املصرية. وشهدت احللقة 
منافسة حامية بني الراقصتني في الغناء والرقص، 
حيث قدمت فيفي وصلة رقص على »واحدة ونص« 
بينما ردت عليها سمية برقصة فالمنكو »تعلمتها 

في 12 دقيقة« على حد تعبيرها.
وخالل احللقة، اعترفت سمية بأنها كانت مجتهدة 

في املدرسة، وحتب مادتي اجلغرافيا والتاريخ وتكره 
مادة »احلساب«، مؤكدة أنها كسرت ذراع صديقها 
في املدرسة عندما كانت في الثامنة من عمرها ألنه 
بعث لها رسالة غرامية، وأضافت: »أنا كنت شقية 
وبض���رب الوالد بالنبل«، مضيفة أنها كانت تهرب 
من املدرس���ة بحجة الذهاب إلى الصالة، وتابعت: 
»زوغنا مرة من حصة، وسألنا املدرس كنتوا فني؟ 

فقولنا كنا بنصلي في املسجد«.

وقالت فيفي عبده إن ظهورها األول على شاشة 
التلفزي���ون كان في عمر 12 عاما كراقصة في فيلم 
»الرسالة« من بطولة أنطوني كوين بعدما سافرت 
مع والدتها إلى ليبيا، كما فوجئت بحضور الراقصة 
جنوى فؤاد التي قالت عنها: »لوال الس���ت دي، أنا 
مكنتش بقيت فيفى عب���ده، وال رقاصة وال عندي 
أي حضور«، كما فوجئت سمية اخلشاب بحضور 

املخرج الكبير مجدي أبو عميرة.

منافسة رقص حامية بني فيفي وسمية على »واحدة ونص«

النجم داود حسني

5 نصائح من محمد عادل إمام ستغير حياتك
وجه الفنان املصري محمد عادل إمام 

جلمهوره عددا من النصائح مع حلول العام 
اجلديد. وكتب محمد على حسابه الشخصي 

عبر موقع »فيسبوك«: »اللي بيحلم بحاجة 
يفضل وراها مفيش حاجة مستحيلة، اللي 
مزعل حد يصاحله مفيش حاجة مستاهلة، 
إللى بيحب حد مايسيبوش مفيش راحة إال 
جنب حد بتحبه، احلياة بنعشها مرة واحدة 

ماضيعهاش على الفاضي، اجتهد وتوكل على 
اهلل داميا وربنا حيكرمك داميا«. ومتنى الفنان 

املصري جلمهوره عاما سعيدا مليئا باخلير 
واألمل، ودعا اهلل أن يكون أفضل من األعوام 

السابقة.
هذا وقد انتهى الفنان الشاب من تصوير 

فيلمه اجلديد »كابنت مصر« مع املخرج معتز 
محمد عادل امامالتوني، واملؤلف عمر طاهر.

كرمية مختار

ترق���د حالي���ا الفنان���ة 
املصري���ة القدي���رة كرمية 
مخت���ار في غرف���ة العناية 
املركزة باحد املستشفيات 
اخلاصة بسبب مرورها بأزمة 
صحية شديدة لم يتم الكشف 

بعد عن تفاصيلها.
وكان آخر ظهور لكرمية 
مخت���ار في ش���هر رمضان 
املاضي من خالل مسلسل »دلع 

بنات« مع مي عزالدين.

كرمية مختار 
في العناية املركزة

الهام شاهني 

إلهام شاهني: نعم سيتم 
اغتيالي في 2015

بعد التوقع الفلكي باغتيالها في 2015، أكدت 
النجمة املصرية إلهام شاهني أنها ال تخشى من 

املوت، وتعرف أن لكل أجل كتابا.
وأكدت إلهام هذه النبوءة عن وفاتها، وقالت: 
»النبوءة التي سمعتها عن خبر اغتيالي في العام 
اجلديد ستحدث بالفعل في 2015 وحتديدا بعد 
عيد الفطر مباشرة من خالل مسلسلي اجلديد 
الذي أحضره من اآلن«، مشيرة إلى أنه سيتم 
اغتيالها أثناء أحداث املسلسل، حيث ستجسد 
شخصية سياس���ية مهمة تتزوج من برملاني 

خطير وتنتهي األحداث باغتيالها.

رندة مرعشلي

رندة مرعشلي تتاجر بالرقيق!

تستعد الفنانة السورية رندة مرعشلي للبدء 
بتصوير أول أعمالها للموسم الرمضاني املقبل. 
هكذا تقف أمام كاميرا املخرج سامي اجلنادي في 
مسلسل »دامسكو«، سيناريو وحوار سليمان 
عبدالعزيز وعثمان جحي، وإنتاج املؤسس���ة 

العامة لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.
وأكدت رندة، في تصريحات لها، أنها تلعب 
ش���خصية »كارول« وهي سيدة جميلة تعمل 
في جتارة الرقيق األبيض حتت غطاء عروض 
األزياء، وتالحق من قسم مكافحة الدعارة الذي 
يحاول اإليقاع بها وبشبكتها، وقالت: »إن أهم 
ما مييز كارول هو قوة ش���خصيتها واجلرأة 

التي تتحلى بها«.

رامي عياش في حفل »بورتو السخنة«

عياش يتنكر في مصر.. ومعجبوه 
يحاصرونه في أبو ظبي

أحيا البوب ستار رامي عياش حفلة رأس السنة 
2015 في فندق »روتانا بيتش« في أبوظبي، في 
سهرة فنية مميزة، وذلك بحضور عدد كبير من 
املعجبني الذين حاصروه اللتقاط صور السيلفي 
معه. من جانب آخر، أحيا عياش حفلة في منتجع 
»بورتو الس����خنة« في مصر بحضور عدد كبير 
من اجلمه����ور. والالفت أن النجم اللبناني تأخر 
عن الصعود إلى املسرح بسبب برودة اجلو، إذ 
اضطر لشراء »قفازات« لليدين و»كاب وكوفيه« 
حتى يستطيع الصعود إلى املسرح والغناء، ما 

جعله يبدو متنكرا.

دوللي شاهني

نفت الفنانة دوللي شاهني 
ما أشيع مؤخرا عن تعاقدها 
لبطولة فيلم »نصف دستة 
بنات«، مؤكدة انها اعتذرت 
نهائيا عن ه���ذا العمل ولم 

توقع عليه.
وأضافت دوللي، ان العمل 
بالفعل عرض عليها كمجرد 
فكرة من الشركة املنتجة له، 
الفتة إلى أن الفكرة أعجبتها، 
ولكنها رفضت توقيع الفيلم 
إال بعد قراءة السيناريو الذي 

كان في مرحلة الكتابة.
انها  وأوضح���ت دوللي 
مبجرد قراءتها للسيناريو 
انتهاء كتابته، وجدت  بعد 
أن قص���ة الفيلم ال حتتوي 
عل���ى 1% من فكرت���ه التي 
عرض���ت عليه���ا، فرفضت 

العمل نهائيا.
ومن ناحية أخرى، أكدت 
دوللي، في تصريحات لها، 
أنه���ا تعك���ف حالي���ا على 
قراءة عدة سيناريوهات في 
السينما والدراما، وحتى اآلن 
لم تستقر على اختيار أي من 

هذه األعمال.
وعن ألبومها اجلديد، قالت 
الفنان���ة إن من املقرر طرح 
ألبومها ي���وم األحد املقبل، 
مؤكدة أنه يجمع كل اللهجات 
العربي���ة وس���يتم تقدميه 
بأس���لوب مختلف وجديد 

في عالم املوسيقى.

دوللي شاهني: 
لم أتعاقد على 

»نصف دستة بنات«


