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فنانة يصفونها بـ »املالك« 30
أنكرت عشرة العمر بيوم وليلة 
مــــع زمالئهــــا وتوقعت انهم 
بيتوهقون بعد انسحابها من 
العمل معاهم لكن كانوا قدها 

وقدود.. ما عليچ شرهة!

ممثل »اشعل« نار الغيرة 
بني ربعه املمثلني بعد ما شافوا 
املنتج واملخرج فيه  اهتمام 
لدرجة انه حتى التأخير ما 
يحاسبونه عليه.. إذا حبتك 

عيني!

قدها وقدود غيرة
مخـــرج فـــي التلفزيون 
يعتقـــد ان أعماله »خالدة« 
هاأليام قاعـــد يقلقص عند 
مســـؤوله علشان ما يعطي 
وال مخرج غيـــره برامج... 

اهلل يشفي!

برامج

أحمد فلوكس باسل اخلطيب

أحمد فلوكس بدون »بصمة«
نفى الفنان أحمد فلوكس ما 
تردد مؤخرا عن اشـــتراكه في 
فيلمي »البصمة« و»7 نوفمبر«، 
وقـــال: بالفعل مت عرضهما علي 
من عام مضـــى ولكني اعتذرت 
عنهمـــا وفوجئت باألخبار التي 
ترددت انني قاربت على االنتهاء 

من تصويرهما.
وقـــد كشـــف فلوكـــس عن 
حتضيـــره اآلن ألول فيلـــم من 
تأليفه وهو »حليب قلبي« ويقرأ 
اآلن اكثر من سيناريو ولكنه لم 

يقرر ما سيوافق عليه.
بالذكـــر ان فلوكس  اجلدير 
قدم خالل شهر رمضان املاضي 
عملني وهمـــا »الباطنية« و»أنا 
قلبي دليلي« ونال عليهما الكثير 
من اجلوائز املصرية والعربية.

يحضر لمسلسل عن القضية الفلسطينية

باسل الخطيب: الجمهور العربي دائماً ينتظر الجديد
دمشق ـ هدى العبود

دافـــع املخرج الســـوري باســـل 
اخلطيب عـــن العملني اللذين قدمهما 
في رمضـــان املنصرم وهمـــا »أدهم 
الشـــرقاوي« و»بلقيس«، مؤكدا على 
غياب املسلسل الطاغي احلضور ليس 
في مصر فحسب بل في العالم العربي 
كله، وارجع اخلطيب ذلك الى وجود 
ردة فعل لدى اجلمهور العربي جتاه 
التلفزيونية وانه بات بحالة  الدراما 
انتظار للجديد والى ما هو أكثر قربا 
منه وأكثر مالمسة لهمومه، وال ينكر 
اخلطيـــب ان األمر أعمق من ذلك وان 
هنـــاك انخفاضا في وتيـــرة اهتمام 
املشاهد العربي بالدراما العربية املقدمة 

له، باإلضافة الى تأثير األزمة املالية 
التي مـــرت بالعالـــم وكان لها تأثير 
واضح علـــى اإلنتاج الدرامي العربي 
وقد تأثر مســـتوى اإلنتـــاج فأغلب 
املنتجني ضغطوا على ميزانيات أعمالهم 
وبالتالي غابت األعمال الكبيرة التي 

تلفت أنظار املشاهدين.
ورأى املخرج السوري ان مسلسل 
»بلقيس« الذي تناول سيرة هذه امللكة 
األشهر في التاريخ العربي القدمي توبع 
بشـــكل واضح فـــي األردن واخلليج 
العربي حتى سورية رغم ان اهتمام 
املشاهد السوري ينحصر في رمضان 

عادة بالدراما السورية.
وكشف من جانب آخر عن حتضيره 

إلخـــراج عمل درامـــي ضخم يتناول 
القضية الفلسطينية بشكل عام ومدينة 

القدس بشكل خاص.
وأكـــد اخلطيـــب ان العمل يعتبر 
مغامرة إنتاجية وانه يســـعى كي ال 
يرتبط املسلســـل مبناسبة االحتفال 
بـ »القدس عاصمة للثقافة العربية« 
للعام 2009، مشـــيرا الى ان شـــركة 
إنتاج مصرية ستتولى عملية اإلنتاج 
والتسويق والتوزيع في مختلف أنحاء 

الوطن العربي ورمبا الدولي.
وكتب نص املسلسل الكاتب تليد 
اخلطيب وهو شـــقيق املخرج باسل 
اخلطيب على ان يتـــم عرض العمل 

في العام املقبل.

داليا ترفض التعاون مع زوجها في »ريش النعام«
تجسد دور فتاة ثرية تنتمي ألسرة شهيرة

هيفاء وهبي.. »كيدز ستار«
بـ 75 ألف دوالر

القاهرة ـ سعيد محمود
بعـــد النجاح الكبير الذي حققتـــه أغنية »بابا فني« 
تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الستكمال مشوار 
أعمالها املتعلقة باألطفال من خالل برنامج جديد لألطفال 

بعنوان »كيدز ستار« أو »جنم األطفال«.
وقد تعاقدت هيفاء على البرنامج مقابل 75 ألف دوالر، 
ومن املقرر ان تبدأ في تصوير حلقاته فور عودتها من 
فرنســـا التي تقضي بها إجازة مع زوجها رجل األعمال 

أحمد أبوشيبة.
مـــن جانب آخر، تنتظر هيفاء طرح ألبومها الغنائي 
األول لألطفال بعنوان »بيبي هيفا« خالل الشهر اجلاري 
والذي يضم 9 أغنيات منها: »بابا فني2« وهو األلبوم الذي 
صورت منه أغنيتي »بابا فني« و»ملا الشمس تغيب« في 
ڤيديو واحد من إخراج ليلى كنعان، كما تستعد لتقدمي 
جتربة سينمائية جديدة مع املخرج محمد سامي، الذي 
أخرج لها كليب »قول تاني« وستكون التجربة الثانية 
لها في الســـينما بعد فيلم »دكان شـــحاتة« مع املخرج 

خالد يوسف.

هيفاء وهبي

عبداهلل مال اهلل: األطفال »صاروا بدمي« ولن أتركهم من أجل الكبار
يجهز أللبوم غنائي جديد من إنتاجه الخاص 

القاهرة ـ سعيد محمود
بعـــد ان غابت عن جمهورها في شـــهر رمضان 
املاضي بســـبب ظروف احلمل والوالدة ثم رعايتها 
لطفلتها قسمت التي أجنبتها من زوجها فريد املرشدي 
جنل املنتجة ناهد فريد شوقي، قررت الفنانة داليا 
البحيري العودة من جديد الستئناف نشاطها الفني، 
حيث تعاقدت على القيام ببطولة املسلسل اجلديد 
ريش النعام من تأليف فداء الشـــندويلي وإخراج 
عمر عبدالعزيز، ويتم حاليا ترشيح بقية الفنانني 
والفنانات استعدادا لبدء تصوير املسلسل في شهر 
يناير املقبل ليكون جاهزا للعرض على شاشة رمضان 

املقبل. 
الالفـــت في األمر ان داليـــا تعاقدت على بطولة 
هذا املسلسل مع املنتج ممدوح شاهني اي ليس مع 
حماتها املنتجة ناهد فريد شوقي التي أنتجت لها آخر 
مسلسلني قامت ببطولتهما على شاشة التلفزيون 

وهما »صرخة أنثى« و»بنت من الزمن ده« واللذين 
تسببا في معرفتها بفريد املرشدي لتنشأ قصة 

احلب الشهيرة بينهما التي اكتملت بالزواج.
ورفضت داليا احلديث عن األســـباب التي 
دفعتها للتعاقد مع شركة إنتاج أخرى غير 

شركة زوجها ووالدته.
املسلسل ســـيتم تصويره في عدة قرى 
ومحافظات مصرية من بينها أسوان واألقصر 

واالسكندرية وطنطا باالضافة للقاهرة، 
حيث جتسد داليا البحيري في املسلسل 
شخصية فتاة ثرية اسمها فريدة، تنتمي 

ألسرة شهيرة فتنعم بحياتها في كنف 
أبيها رجل األعمال املشهور الى ان تفاجأ 

باتهامه في قضية فساد كبرى تؤدي الى 
دخوله الســـجن فتتغير حياتها 180 درجة 

وتتوالى األحداث.

عبداهلل مال اهلل

عبدالحميد الخطيب
يبدو أن اهتمام املذيع الشـــاب عبداهلل مال اهلل 
باألطفال جعلـــه يفكر في العديد مـــن األمور التي 
ترتبط بهم، فها هو يجهز هذه الفترة أللبوم غنائي 
وڤيديو كليب موجه لهم وسيوزعه على مستوى 

الوطن العربي.
عبداهلل بجانب ذلك يبحث عن كل ما هو جديد 
ليضيفه إلى فقرات برنامجه »نادي األبطال« الذي 
يعرض على شاشة تلفزيون »الراي« مؤكدا انه 

لن يتركه حتى لو قدم برنامجا للكبار.
»األنباء« التقت مال اهلل لنعرف منه تفاصيل 
جديدة وكذلك جتربته الشخصية مع إخوته في 
البيت ومدى تأثيرها على مشواره اإلعالمي والعديد 

من األمور الشائقة جاءت في هذا احلوار:
أين وصلت إلى اآلن؟

فـــي بداية مشـــواري  مازلت 
اإلعالمي واملهم عندي هو انني 

أقدم شيئا 

جديدا يحبه الناس ويصل إلى قلوبهم.
أال ترى ان فترة عملك كمذيع أطفال قد طالت؟

التقدمي لألطفال ليس له عمر معني والى اآلن أرى 
أننـــي قادر على املواصلة وهذا ليس كالمي وإمنا ما 
يقوله النـــاس، ال أنكر حبي لهذا املجال وأؤكد أنني 

لن اتركه إال عندما أرى أني بدأت أتغير.
لكن املتعارف عليه أن مذيع األطفال له س��ن معينة 

يقف عندها.
)مقاطعا( األمر يخضع للكاريزما أكثر من العمر 
وهناك العديد من املذيعني بدأوا في تقدمي برامج األطفال 
وعمرهم 20 و25 سنة، وستجد آخرين استمروا بهذا 
املجال إلى آخر العمـــر، املوضوع هو الروح واجلو 

الذي يخلقه املذيع مع الطفل. 
كالمك يرم��ي إلى ان مقدم برامج األطفال له صفات 

معينة؟
نعـــم فبجانب الثقافة التي يجـــب أن يتمتع بها 
أي مذيع البد أن تكون لدية القدرة على التعامل مع 
الطفل في أي ســـن، فالصغير الذي يبلغ 6 سنوات 
مثال تعامله يختلف نهائيا عن آخر عمره 8 سنوات 
وهنا يكمن النجاح وهو كيف للمذيع أن يصل لعمر 

الطفل وتفكيره؟ وهذا شيء صعب جدا.
يبدو انك صاحب جتربة؟

)يضحك( بالفعل، خضت جتربة التعامل مع األطفال 
من خالل إخواني في البيت فأنا كثير »الغشـــمرة« 
واللعب معهم خصوصا انني متواجد دائما مع األهل، 
مما اعطاني الروح ألكمل مـــع الطفل بعد أن عرفت 
تفكيرهم وما الذي يحبونه، لذلك جتدني أتعامل مع 

أي صغير بسهولة.
لك��ن عبداهلل قد يبدو للبعض أن طموحك يقف عند 

برامج األطفال؟
سأخبرك بسر بيني وبني تلفزيون »الراي«.

ما هو؟
لقـــد أخبرتهم وقلت لهـــم إذا أعطيتموني تقدمي 
برنامج أسبوعي للكبار فشرطي الوحيد لقبوله هو 

أن أقدم أيضا برنامجا يوميا لألطفال.
تعلقك باألطفال واضح.

األطفال »صاروا بدمي« فانا أحب هذا املجال جدا 
وأحاول أن أقدم فيه أشياء جديدة كل يوم.

حترصون على التجديد ل� »نادي األبطال«؟
نحن كفريق عمل جنلس دائما وندرس حالة الطفل 
ونناقــــش ما الذي يحتاجه وميكــــن أن نقدمه له في 
البرنامج وبالفعل أوجدنا أفكارا جديدة ومنها فكرة 
عبارة عن فصلني احدهما ميشي مع الدراسة وينتهي 
معها حيث نقدم فيه مســــابقات بالتعاون مع وزارة 
التربيــــة وذلك حتى يكــــون البرنامج مفيدا لكل من 
يشــــاهده وبالفعل جنحت الفكرة وجعلنا املوضوع 
جاد وما في هزار، أما الفصل الثاني فيكون في فصل 
الصيف وخالله نلعب معهم، وحاليا نحضر لفقرات 
منوعة ستكون خارج استديو »في أماكن مفتوحة« 

ونتمنى أن نكون عند حسن ظن جمهورنا بنا.
ما حقيقة طرحك أللبوم غنائي خالل الفترة املقبلة؟

نعم وهو خاص للطفل، من إنتاجي اخلاص، ويحوي 
مجموعة من األغاني القدمية حيث سأعيد غناءها لكن 
بطريقه جديدة مثل أغنية »طق يا مطر طق .. بيتنا 
يديد« وكذلك ســـأصور ڤيديو كليب لألطفال واآلن 
أنا في طور االتفاق مع شركه لتوزيع األلبوم ليس 
في الكويت واخلليج فقط وإمنا على مستوى الوطن 
العربي كله، كذلك اســـتعد الفتتاح صالون لألطفال 
وذلك في بداية العام املقبل وهو فكرة كانت تراودني 

منذ فترة واآلن أباشر تنفيذها.
وماذا عن التمثيل؟

لقد شـــاركت في مسرح الطفل في عيد الفطر من 
خالل مسرحية »فايتي وسبيدي« من تأليف فيصل 
العبيد وإخراج منصور حســـني املنصور وبطولة 
نواف القطان، أمل العنبري، عبدالعزيز األسود، نايف 
البشـــايرة، ونخبة من النجوم الشـــباب، وقد نالت 
إعجاب اجلمهور وللعلم لقد دخلت إلى املســـرحية 
ليس لرغبة شخصية وإمنا بناء على طلبات متعددة 
من جمهوري العزيز ومن اجل عيونهم مســـتعد أن 
أشارك في أي شيء املهم أن أنال رضاهم، أيضا عرض 
على أكثر من عمل لشـــهر رمضان املاضي لكن حتى 

اآلن أرفض فكرة التمثيل بالتلفزيون. 
كلمة أخيرة؟

اشـــكر جريدة »األنبـــاء« علي تواصلهـــا الدائم 
وأمتنـــى أن ينال ألبومي اجليد إعجاب اجلمهور في 

كل مكان.

داليا البحيري


