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ألبومه  الفني، ولكن  نشاطه 
بحكم املؤك���د مؤجل إطالقه 

حتى إشعار آخر.
وعن تفاصيل جديده، نوه 
مستشار اجلسمي الى أن الفنان 
اليوم يعيش سعادة كبيرة بعد 
جناح أغنيته اجلديدة »أسود 
اجلزيرة« التي أطلقها منذ نحو 
6 أيام عبر قناته الرسمية على 
»اليوتيوب«، وهي من أشعار 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش���د آل مكتوم وأحلان 

من يؤخّر ألبوم حسني اجلسمي؟
اجلسمي نفسه، وهي أغنية 
وطنية مبنزلة شكر وعربون 
تقدير من حس���ن اجلسمي 

حلماة الوطن واخلليج.
وعن حتضير اجلس���مي 
الغنائ���ي اجلديد  أللبوم���ه 
بع���د غي���اب ع���ن س���وق 
الغنائية،  إنتاج األلبوم���ات 
واعتم���اده سياس���ة إصدار 
أغنيات »السينغل« املنفردة، 
ذكر مستش���ار اجلسمي، في 
تصريحات صحافية له، بأنه 
يؤخر عمدا إطالق ألبومه الذي 
يتطلب من���ه عمال ومجهودا 
كبيرين، وهن���اك أغنيات لم 
يسجلها حتى اآلن، وبالتالي 
اقتصرت نشاطاته خالل الفترة 
املاضية على اختيار األغنيات، 
ولكن إذا أراد إصدار عمل كامل 
فعليه املكوث في االستوديو 
ليضع صوته على مجموعة 
أعمال، وبالتالي معظم أغنيات 
األلبوم ليست جاهزة لإلصدار 
وسيتطلب ذلك وقتا طويال 
لتجهيزها، بينما الوقت اليوم 
غير مناسب، بحسب حديث 
مستشاره، وال حتى الظروف 
مواتية الي���وم إلصدار عمل 
غنائي كامل، ألن وضع الوطن 
العربي م���ن اخلليج مرورا 
باملشرق ومصر ليس سليما، 
وهذا ال يسمح له بالتركيز على 
تسجيل أعماله، وهذا يتطلب 
منه تركيزا كبيرا والتفرغ التام 
للعمل بعيدا عن االرتباطات 
والتفكير مبا يحصل ألنه يجب 
عليه أن يكون مرتاحا خالل 

التسجيل.

الفنان حس���ن  ميض���ي 
الفترة األخيرة  اجلسمي في 
إجازته الصيفية في فرنسا، 
التي سيعود منها قريبا إلى 
اإلم���ارات، حيث يس���تأنف 

حسني اجلسمي 

عمر حمدان: أنا بعيد عن عداوات الوسط الفني 
ويقلقني ما يحدث في لبنان!

عبدالحميد الخطيب

ينتظر الفن��ان اللبناني عمر حمدان هدوء 
األوضاع ف��ي لبنان لتقدمي جديده الغنائي 
وهو عبارة عن أغنية بعنوان »بتناسى حبك«،  
والتي صورها عل��ى طريقة الڤيديو كليب 

حتت إدارة املخرجة تانيا فريحة.
وفي هذا الصدد قال حمدان،  

ف��ي تصريح خ��اص ل� 
»األنب��اء«: »بتناس��ى 

حبك« م��ن كلمات 
وأحل��ان ش��ادي 
ف��رح وتوزي��ع 
سالمة،   ستيف 
انتهينا من  وقد 
تصويرها الفترة 
املاضية  القليلة 
وأصبحت جاهزة 

للعرض على قناة 
»LBC«،  بعد هدوء 

األوض��اع في لبنان 
التي تشهد توترا الفترة 

احلالية. 
وعما إذا كان تأخير عرض كليب 

األغنية يزعجه، رد: أنا إنسان قبل أن أكون 
فنانا واهتمامي كبير بقضايا بلدي،  لذلك 
تأخير بث الكليب ال يزعجني، ألننا لس��نا 
هنا بصدد التحدث عن فرح والوطن حزين،  
مؤكدا على أن األغنية تعتبر س��الحا مهما 

ويجب أن يتم استغاللها مبا يدخل البهجة 
والسعادة على نفوس الناس الذين يعانون 
في حياتهم اليومية،  كاش��فا عن جتهيزه 
ألغنية خليجية جديدة من كلمات الش��اعر 
رائد الشطي وأحلانه، سترى النور في القادم 

من األيام. 
وعن ابتعاده عن حفالت أعياد بيروت التي 
تشهد مشاركة معظم مطربي 
لنبان،  قال: س��أعود لها 
العام املقبل،  وسأكون 
وقته��ا  مس��تعدا 
بعدد من األعمال 
اجلديدة إلرضاء 
جمهوري،  الفتا 
إل��ى أن الوضع 
س��ي  لسيا ا
الذي  الصع��ب 
مت��ر ب��ه لبنان 
معوق كبير أمامه 
وأم��ام الكثير من 
الفنانني، ويسبب له 
القلق، متمنيا أن تعود 
األوضاع إلى سابق عهدها 

من الهدوء واألمن واألمان.
وبس��ؤاله هل واجه عداوات في مشواره،  
أجاب الفنان عم��ر حمدان: احترم اجلميع 
واجلميع يحترمني،  ال��كل أصدقائي وال 
يوج��د أفضلية ألحد على أح��د،  لذلك أنا 

عمر حمدانبعيد عن عداوات الوسط الفني.

كشف لـ »األنباء« عن حتضيره ألغنية خليجية

جنالء وعبير ورانيا بطالت املسلسل وأحداثه تدور حول فتيات يعملن دالالت وخادمات

»األنباء« تخترق كواليس »نسوان قادرة«:  جريء وتكلفته 17 مليون جنيه
فتاة تدخل احلي بنصيب من 

الثروة املوجودة فيه.
كما كشف عاطف ان اختيار 
اسم »نسوان قادرة« مرتبط 
ارتباطا كبيرا بقضية العمل، 
وقدرة بطالت املسلسل على 
مواجهة احلياة وحتدياتها 
وذل���ك عن اقتناع بان املرأة 
جنح���ت فع���ال ف���ي إثبات 
نفس���ها وذاتها، ومن خالل 
األحداث تق���وم جنالء بدر 
بالعمل »داللة« تبيع املالبس 
احلرميي واملفروشات وتدور 
بها على البي���وت وترتبط 
بعالقة تؤلب عليها املشاكل 
كما تتهم في جرمية سرقة، 
أما عبير صبري فإنها فتاة 
صعيدية جاءت الى القاهرة 
لتحقق ذاتها، واس���تطاعت 
رغم بداياتها املتواضعة جدا 

أن تصبح سيدة مجتمع.
وعلم���ت »األنب���اء« ان 
مسلسل »نس���وان قادرة«، 
الذي فاتته فرصة العرض 
في رمضان، وصلت تكلفته 
إلى نح���و 17 مليون جنيه، 
وسيعرض خالل 30 حلقة، 
ومن املنتظر أن يثير حالة 
كبيرة من الضجة واجلدل 
بس���بب ج���رأة موضوعه 

وقضيته.

لس���نوات، ولكن ألن العمل 
ال يستعرض حياة الفتيات 
الثالث فقط وإمنا التغيرات 
التي حدثت في املجتمع خالل 
هذه الفترة، وكيف حتلم كل 

قادرة« عمل جريء ومختلف 
عن كل املوجود على الساحة 
اآلن، ليس فقط بسبب جرأة 
أفكاره والت���ي رصدها من 
خالل معايشة كاملة في احلي 

البيوت، ومن خالل األحداث 
نرى قصة صعود وهبوط لهن 
مع اتهام بعضهن في العديد 
من اجلرائم. ويؤكد املخرج 
أحم���د عاطف ان »نس���وان 

في أكثر من مهنة ينظر لها 
البعض باحتق���ار وازدراء، 
فمنهن من كانت تعمل داللة 
وه���ي الفنانة جن���الء بدر 
وفتاتان تعمالن خادمتن في 

من 1990 وحتى عام 2000، 
ومن خالله يتم استعراض 
قصة حياة ثالث فتيات دخلن 
احلي وعشن فيه، ويتعرضن 
ملشاكل عديدة بسبب عملهن 

القاهرة- محمد عبدالعزيز

وسط كل األعمال الدرامية 
التي س���تعرض بعد انتهاء 
ماراثون رمضان، يستحوذ 
مسلسل »نسوان قادرة«، من 
تأليف وليد خيري ومحمد 
إسماعيل واخراج احمد عاطف 
وبطول���ة جنالء بدر ورانيا 
فريد شوقي وعبير صبري 
وعايدة رياض ومحمد نور 
وعبداهلل مشرف وسليمان 
عيد، على اهتمام غير مسبوق 
ليس فقط من جانب املشاركن 
فيه ولكن من جانب اجلمهور 
والنق���اد، الذي���ن يتابعون 
خطوات جنماته وخصوصا 
جنالء بدر بعد طلتها املثيرة 
في فيلم »قدرات غير عادية« 

من إخراج داود عبدالسيد.
»األنباء« اخترقت حاجز 
األس���رار لتكش���ف حدوتة 
»نس���وان ق���ادرة« ومالمح 
الدرامي���ة  الش���خصيات 
املشاركة فيه، خصوصا انه 
س���يبدأ عرضه خالل شهر 
أكتوب���ر املقبل عل���ى قناة 
»Ten« الفضائي���ة املصرية 
بشكل حصري. تدور قصة 
املهندس���ن  العمل في حي 
الفترة  الراقي في مصر في 

جنالء بدررانيا فريد شوقي

هند صبري: ليهددوني كما يشاؤون!

الشائعات جتبر مديحة كنيفاتي على اقتحام »الفيسبوك«
واحلقيقي����ة«، مش����يرة إلى 
أنه����ا لم تتأخر ف����ي اإلعالن 
عن هذه اخلطوة ولكن يجب 
عليها دخول عالم »السوشيال 
ميديا« حت����ى تكون منصة 
اإلعالن ع����ن أخبارها. وعن 
خبر خطبتها من تيم حسن، 
قالت مديحة، في تصريحات 
لها: »أكدت سابقا أن تيم أخ 
وصديق عزيز، وأن هناك من 
أنش����أ صفحة لي على موقع 
»الفيسبوك«، ونشر صورة 
من مسلسل »تشيللو« للكاتب 
جنيب نصير واملخرج سامر 
برق����اوي، وقال إنها خطبتي 

من تيم حسن«.
وكانت الفنانة السورية قد 
نفت في حديث سابق، إشاعة 

ارتدائها للحجاب واعتزالها 
التمثيل وقالت: »لست ضد 
احلج����اب، ولكنن����ي ال أفكر 
ب����ه«، وأضافت انها تتحضر 
لعمل درامي جديد، مش����يرة 
إلى أنها حاليا تقوم باالتفاق 
على التفاصيل، وس����تفصح 
عن كل ش����يء عندما يصبح 

املوضوع جاهزا.
وفي س����ياق آخر، أعلنت 
مديحة أنها لن تش����ارك في 
املوس����م الرابع من مسلسل 
»صرخة روح« وقالت: »ألنني 
ال أريد أن أمنط نفسي، وأكرر 
املوضوع نفسه والفكرة نفسها 
عن اخليانة الزوجية وهذا هو 
السبب الوحيد لعدم مشاركتي 

في العمل«.

بعد الشائعات التي جرى 
تداولها في اإلعالم حول خطبة 
الفنان الس����وري تيم حسن 
الفنانة مديحة  من مواطنته 
كنيفاتي، حيث تولت الترويج 
لإلشاعة صفحة مزورة عبر 
موقع »الفيس����بوك«، حتمل 
اسم مديحة، يبدو أن الفنانة 
السورية تستعد لوضع حد 
لهذه الش����ائعات خالل األيام 
املقبل����ة. وفي هذا  القليل����ة 
الصدد قالت مديحة كنيفاتي: 
»أستعد إلطالق صفحة رسمية 
خاصة بي على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« ستنشر 
كل أخباري ونشاطاتي وكل 
ما يتعل����ق بي م����ن خاللها 
مديحة كنيفاتيوستكون األخبار الصحيحة 

عبير صبري

أزمة التزوير تالحق »شد أجزاء« وأبطاله
حررت هيئة الرقابة على املصنفات 

الفنية في مصر، التي يرأسها عبدالستار 
فتحي، محضرا ضد املنتج أحمد 

السبكي، تتهمه بالتزوير في التراخيص 
املوجودة على بوستر فيلم »شد أجزاء«، 
الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان.

وفي هذا الصدد، أكد عبدالستار أنه 
بالفعل مت حترير محضر، لكنه لم يفعل 

حتى اآلن، وأضاف انه في حالة ثبوت 
التزوير، فسيعاقب املسؤول عن ذلك 

طبقا للقانون.
هذا وأكد املنتج أحمد السبكي، حسب 

موقع »نواعم«، أن اتهام النقابة له 

بالتزوير ناجت عن حدوث خطأ مطبعي 
في البوستر الدعائي للفيلم، مشيرا إلى 
ان البوستر ليس فيه ما يخدش احلياء، 

وأن بطل العمل محمد رمضان يظهر 
خالله مبفرده، وهو اليوم قد كلف 

محاميه اخلاص مبتابعة األمر.
من جانبه، كشف محمد رمضان أنه 

لم يعلم شيئا عن هذا األمر، وأنه حاليا 
باملارينا في الساحل الشمالي، في إجازة 

صيفية مع عائلته، ولم يسمع عن أي 
شيء يتعلق بفيلمه »شد أجزاء«.

وكان محمد رمضان قد واجه تهمة 
تهميش البطولة النسائية في الفيلم، 

لناحية مشاركة املمثلة نسرين أمني 
البطولة، إذ إن املشاهد التي تظهر 

فيها قليلة جدا مقارنة بباقي مشاهده، 
وهو ما جعل الكثيرين يقولون إن 

هذا ملصلحة ظهور رمضان في أغلب 
املشاهد ليكون البطل املطلق للعمل. 

لكن في تصريحات له قال رمضان إن 
هذا الكالم غير صحيح ولم يتم تغيير 
العمل، مشيرا الى ان دور نسرين أمني 
صغير من البداية ولم يتم التالعب فيه، 
وتابع أن هناك أفالما عديدة تكون فيها 

البطولة النسائية محدودة، وهذا ال يعيب 
محمد رمضانالعمل أو يعني مشكلة.

أك���دت املمثلة التونس���ية هند صبري 
أنه���ا ال تقلق من التهديدات التي تتعرض 
لها من قب���ل اجلماعات اإلرهابية، وقالت: 
»فليهددوني كما يشاؤون، ولو كنت أنشغل 
مبثل تلك األمور ملا أقدمت على فيلم »زهرة 
حلب«، ألن القلق أو اخلوف يدمر اإلنسان 
ويصيبه بالفشل، وما يشغلني هو تقدمي 
أعمال فنية تالمس معاناة اجلمهور، فنحن 
نعيش في عالم عربي متغير بصفة يومية، 
ومبا أنني أنتمي إلى هذا الوطن ومهمومة 
بقضاياه، فال بد من أن أطرح مش���كالته، 
وليس���ت وظيفة الفنان أو املبدع أن يجد 
حلوال لكل القضايا التي تتم مناقش���تها، 
لكن عليه أن يلقي الضوء عليها ويشارك 
املجتمع في مش���اكله، والكثير من األسر 

اآلن أصبحت خائفة على أوالدها، فلرمبا 
يستقطبون من تلك اجلماعات باسم الدين، 
لتنفيذ مخططات وأغراض أخرى ال عالقة 
لها بالدين، وإمنا تخدم مصالح أشخاص 

هم املستفيدون منها«.
من ناحية أخرى، أشارت صبري خالل 
مقابلة مع مجلة »لها«، الى أن هناك مشروعا 
س���ينمائيا في مصر، من املفترض أن أبدأ 
تصويره مبجرد انتهائي من فيلم »زهرة 
حل���ب«، وقالت: »هو م���ن نوعية األفالم 
التجارية اخلفيفة التي تعتمد على الكوميديا 
والسخرية من الواقع الذي نعيشه، والفيلم 
معروض علي منذ فترة وأعجبني كثيرا، 
لكنني كنت مشغولة بأعمال فنية أخرى، لذا 
فضلت أن أبدأ فيه قبل نهاية هذا العام«.


