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ممثل يعتقد انه اعماله 22
»خالدة« هااليام متضايق 
النه وال منتج اتصل عليه.. 
وم���ع ان اداءه موعاجب 
 احد الزال شايف نفسه..

احلمد هلل والشكر!

ممثلة »فرحانة« هااليام 
وايد النه اختارها احد املخرجني 
اخلليجيني لبطولة عمله اليديد 
بعدما شافها في احد املهرجانات 
 اخلليجي���ة ومدح ش���كلها..

خير ان شاء اهلل!

أداء اختيار
اجلهد املبذول من مدير ادارة 
املنوعات بالتلفزيون محمد املسري 
في متابعة كل صغيرة وكبيرة 
في برامج ادارته اللي بثت ايام 
العطلة يستحق الشكر والثناء.. 

عساك عالقوة بوعزيز.

شكر

كارول سماحة

مايكل جاكسون

ياسمني عبدالعزيز

رزان مغربي

دارين حدشيتي

كارول: أبكي عندما أتذكر مايكل جاكسون

ياسمين تنجو من الموت أمام جامعة القاهرة

استعراضات رزان مغربي على »البالون«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

من املتوقع ان تطل االعالمية 
والفنانة رزان مغربي من خالل 
عمل مسرحي يجمعها مع املمثل 
سمير صبري، وقد بدأ املخرج 
عادل عب���ده بروڤات العرض 
املس���رحي »أوليفر تويست« 
وهو من انتاج الفرقة الغنائية 
التابعة لقطاع  االستعراضية 
الفنون الشعبية واالستعراضية 
متهيدا لعرضها في بداية املوسم 
الصيفي على مسرح البالون.

وقد كتب املعاجلة املسرحية 
واالشعار لرواية تشارلز ديكنز 
الشاعر بهاء جاهني ومن املقرر 
ان يق���وم ببطولته���ا كل من 
سمير صبري ورزان مغربي، 
باالضافة لنجوم الفرقة الغنائية 

االستعراضية.

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنانة ياسمني عبدالعزيز خطر  واجهت 
املوت اثناء تصوير مش����هد في فيلم »الثالثة 
يش����تغلونها« امام جامع����ة القاهرة، لوال ان 
انقذها مخرج العمل علي ادريس في اللحظة 

االخيرة.
تطلب املش����هد ان يتوجه اح����د املمثلني 
بس����يارته مسرعا في اجتاه ياسمني، على ان 
يق����ف قبل الوصول اليها بحس����ب تعليمات 
املخرج، لكنه لم يتوقف في اللحظة املناسبة 

لتتعرض الفنانة خلطر املوت.
وتدخل املخرج في اللحظة املناسبة، وجذب 
ياسمني بس����رعة فصدمته السيارة واصيب 
بكدمات، ومت نقل ادريس الحدى املستشفيات 
لعمل االس����عافات االولي����ة، لكنه صمم على 
اس����تكمال التصوير في الي����وم التالي الذي 
تعرضت فيه املمثلة الكبيرة هالة فاخر حلادث 
آخر. حيث وقعت هالة على وجهها بعد اصطدام 
قدمها في احدى قط����ع الديكورات، واصيبت 
بحالة اغماء نقلت على اثرها للمستش����فى، 

واصر االطباء على توقفها عن العمل حتى ال 
حتدث لها مضاعفات.

لذلك قررت اس����رة الفيلم ذبح »عجل« او 
»خروف« بس����بب تكرار احلوادث الغريبة، 
لكنهم اجلوا ذلك حلني العودة لالستديو وعمل 

حفل االعالن عن الفيلم.
من ناحية اخرى انتهى ادريس من تصوير 
ثالثة اسابيع من الفيلم، معظمها من مشاهد 
ياس����مني الداخلية في استديو مصر، اضافة 
ملشاهد خارجية في احدى مدارس االسكندرية. 
وفيلم »الثالثة يشتغلونها« بطولة ياسمني 
عبدالعزي����ز ولطفي لبي����ب ورجاء اجلداوي 
وهالة فاخر وباس����م السمرة والوجه اجلديد 
امير، وتأليف يوس����ف معاطي وانتاج عمرو 

الصيفي.
يذك����ر ان اول بطول����ة مطلقة لياس����مني 
عبدالعزيز فيلم »الدادة دودي« الذي عرض 
عام 2008 مع املخرج علي إدريس، وشارك فيه 
كل من صالح عبداهلل وسامح حسني ويوسف 

داود وادوارد.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تس���تعد الفنانة كارول 
س���ماحة ملش���روع فيل���م 
س���ينمائي كتب الجلها قد 
تدخل���ه كممثل���ة لكنها لم 
حتسم امرها بعد النها تعشق 
التمثيل خاصة انها تخرجت 
في معهد التمثيل واالخراج 

عام 1999.
الى ان  كارول اش���ارت 
صوت الفنان���ة فيروز من 
الى قلبها  احب االص���وات 
في العالم العربي، موضحة 
انها تتأثر ج���دا في الغناء 
الغربي بصوت جنمة البوب 
»مادونا«، وكذل���ك مايكل 

الذي تبكي كلما  جاكسون 
تذكرته، ولفتت الى انها حتب 
السفر جدا، وانها بعد ضغوط 
العمل تس���افر الى »ديزني 
الند«، مشيرة الى انها حتب 
اللعب جدا النها تسترجع 

معه ايام طفولتها وشقاوتها 
من جديد. البد من االشارة 
ال���ى ان كارول كانت عادت 
الى بي���روت بعد ان وقعت 
في القاهرة ألبومها اجلديد 

مع جمهورها هناك.

دارين حدشيتي: أقدم جرأة من نوع آخر!
بيروت ـ بولين فاضل

من���ذ بداياتها قبل نحو اربع س���نوات 
ونصف السنة، بدت الفنانة دارين حدشيتي 
غير مس���تعجلة على النجومية والشهرة 
الواس���عة بل تفضل بناء جناحها بتمهل 
وهي املقتنعة بأن النجاح السريع البد ان 
يعقبه بعد فترة سقوط أسرع، دارين ورغم 
مباش���رتها العمل على ألبوم جديد، اال ان 
عينها التزال على ألبومها األخير »كل القصة« 
وهي تريده ان ينال حقه من خالل تصوير 
أكبر عدد من أغنياته، وفي موازاة األلبوم، 
تواصل العمل على اغنيات وطنية تخص 
بها كل بلد عربي. »األنباء« التقت حدشيتي 

فكان هذا احلوار:
ص��درت لك أخي��را في االذاع��ات اغنية 
بعنوان »مش��تاقة« فهل هي أغنية جديدة أم 

أنها واحدة من أغنيات ألبومك األخير؟
بل هي من ألبوم »كل القصة« وكليبها 
الذي صّور في أستراليا هو تكملة لكليب 

»كل القصة«.
ألب��وم »كل القصة« هل أخ��ذ حقه أم أن 

أغنياته التزال بحاجة الى الدعم؟
كل ألبوم يحتاج تقريبا الى سنة ونصف 
الس���نة كي ينال حقه بالكامل، وبالنسبة 
أللبوم »كل القص���ة« مضى على وجوده 
في األس���واق نحو سبعة أشهر ورغم انه 
حقق مبيعات عالية اال انه اليزال بحاجة 

الى وقت اضافي لينال حقه أكثر.
في مقابل��ة لك حتدثت عن جرأة تضمنها 

كليب »مشتاقة« بأي معنى؟
طبعا ليس مبعنى االغراء، البعض يفهم 
اجلرأة اغراء فحسب بينما اجلرأة ميكن ان 
تتخذ اشكاال عدة، وفي هذا الكليب اجلرأة 
تكمن في كون اطاللتي مختلفة وحركاتي 

جديدة نوعا ما.
راضية عن الكليب؟

راضية جدا وأراه مميزا جدا السيما ان 
فريق عمل كبيرًا تعاون على اجنازه وأكثر 

من 150 ممثال شارك فيه.
ملاذا أكثر كليباتك يصّور في أستراليا؟

صحيح هذا سادس أو سابع كليب لي في 
أستراليا، ملاذا أستراليا؟ ألن التقنيات هناك 

مهمة ومتقدمة جدا وفريق العمل سبق ان 
أجنز أعماال لفنانني أجانب ولديه بالتالي 

خبرته الواسعة في التصوير.
بدأت العم��ل على ألبوم جدي��د، ما الذي 

سيميزه عن العمل الذي سبقه؟
س���يكون منوعا أكثر لناحية التوزيع، 
والتركيز األكبر س���يكون على األغنيات 

السريعة.

هل ألن السوق يتطلب ذلك؟
يعنيني ان أقدم ما يحتاجه السوق وما 
ينقصني انا كفنانة، فبعد مرور اربع سنوات 
ونصف السنة على احترافي الفن اشعر بأن 
ام���ورا كثيرة لم أنفذها بعد لكني مقتنعة 
بضرورة تنفيذها ش���يئا فشيئا بخطوات 

مدروسة.
لك��ن أال ترين ان مس��يرتك بطيئة نوعا 

ما؟
الفن���ان الذي يصعد بس���رعة البد ان 
يقع بس���رعة وأعتقد ان الصعود السريع 
س���يكون نتيجة حظ او عالقات عامة ألن 
العالقات لها دوره���ا الكبير في الفن، أما 
الفنان الذي يدرس خطواته ويتمهل فيها 

فيضمن استمراريته.
الديو أين أنت منه؟

أفضل ان أترك هذا املوضوع جانبا في 
الوقت احلاضر وأركز على عملي املنفرد.

وماذا عن التمثيل؟
حاليا ليس واردا ايضا عندي رغم اني 

أحب التمثيل كثيرا.
في أي نوع من األفالم جتدين نفسك؟

أجد نفسي في األفالم التي تتناول قضايا 
من صميم املجتمع.

الفنان��ة يارا وفي حدي��ث أخير لها قالت 
انها تترك الفن اذا تركت مدير أعمالها امللحن 
طارق أبوجودة، فهل تقول دارين حدش��يتي 
األمر ذاته في حال وقع االنفصال بينها وبني 

مدير أعمالها جورج انستازيارس؟
لم أفكر يوما في ه���ذا األمر خصوصا 
اني ومدي���ر اعمالي متفقان وهو يعطيني 
رمبا اكثر مما أستحق، لذا ال أتصور نفسي 
يوما بعيدة عنه وال اعتقد انه بدوره ميكن 

ان يبتعد عني.

عّبرت عن سعادتها بنجاح كليب »مشتاقة«

هيفاء: غادة عبدالرازق تغار مني ولست من سّنها
حتى تنافسني.. وأصبت نصف فتيات العرب بالهوس

وصفت املطربة اللبنانية هيفاء 
وهبي نفس���ها بأنها صاحبة تقليعة 
الغناء بالبنطلون اجلينز والتي شيرت، 
معتبرة ان���ه ال توجد مطربة من جيلها 
تنافسها في االغنية العصرية وهاجمت 
الفنانة املصرية غادة عبدالرازق مؤكدة 
انها تغار منها بش���كل غير س���وي بعد 
ان اعتب���رت االخيرة نفس���ها اجمل من 

هيفاء.
وفي ندوة موسعة مع املطربة اللبنانية 
في صحيفة »املصري اليوم« املصرية، 
قالت هيفاء: لم تسبقني اي مطربة في 
اسلوب الغناء الذي اشتهرت به، سواء في 
املوسيقى او الكلمات اجلديدة التي تناسب 
االغنية العصرية او الغناء باجلينز والتي 
ش���يرت، لذلك اعتبرها »منطقتي« وال 
يوجد من نافسني فيها، وعندما ظهرت 
اصوات جديدة تقلدني لم اتأثر، فأكثر 
فنان مت تقليده هو جورج وسوف لكنهم 

لم يحققوا ربع جناحه.
واكدت هيفاء انها ال تغضب من تقليد 
بعض املطربات حتى في شكلها، وقالت: 
فنصف الفتيات في الوطن العربي يقلدن 
اسلوبي ألنه يعبر عن اجلمال العربي، 
لكن البعض منهن متادى حتى الهوس، 
وهناك اطب���اء جتميل ظهروا في برامج 
تلفزيونية وقالوا انهم يستقبلون بشكل 
دوري فتي���ات يحملن صوري ويطالنب 
باجراء جراحة جتميل ليصبحن شبهي، 
وهناك من يحاولن تقليدي باملاكياج لكن 

لو غسلن وجوههن ستشاهد الفرق.
وتابعت هيفاء: يكفيني ان اجلمهور 

يحب ان يش���اهدني حتى ل���و لم اقدم 
اعماال جيدة، وهذه نعمة البد ان احافظ 

عليها.
وردا على الهجوم الذي وجهته غادة 
عبدالرازق في احد البرامج التلفزيونية 
لهيفاء وقالت فيه انها اكثر انوثة وجماال 
من هيفاء وانها كانت االقدر على جتسيد 
شخصية بيسة الرئيسة في الفيلم املصري 
»دكان ش���حاتة«، قالت هيفاء: اعذر اي 
شخص يكن لي هذه املشاعر، واعذر غادة 
عبدالرازق على غيرتها غير السوية وهذا 

من حقها.
وتابعت: البش���ر م���ن وجهة نظري 
نوع���ان، االول املتصال���ح م���ع النفس 
والذي لديه ثقة جتعله يتحدث بش���كل 
سوي وجيد عن اآلخرين، والثاني الذي 
يفتضح من طريقة كالمه عندما يتحدث 
عن ش���خص آخر وردي على غادة انني 
لست من سنها حتى تنافسني، وكل منا 
في مجال مختلف، ودوري مختلف عن 
دورها متاما، فاجلمهور احب شخصية 

بيسة ألنها بريئة جدا.
في س���ياق آخ���ر، اعترف���ت املطربة 
اللبنانية ان زواجه���ا من رجل االعمال 
املصري ابوهشيمة جعلها حتب مصر اكثر 
وترتبط بها اكثر على الصعيد االنساني 

بجانب االرتباط الفني.
وقالت: زوجي اخذ بيدي، وقادني لفهم 
الكثير من التفاصيل الصغيرة، وشجعني 
على اظهار مشاعري جتاه مصر واهلها، 
وازال حاج���ز اخلجل الذي كان مينعني 

احيانا من التعبير عن هذه املشاعر.

أنا أول من غنى بالجينز والتي شيرت

غادة عبدالرازق

هيفاء وهبي

زوجي أخـذ بيدي وقادني 
التفاصيل  مـن  الكثيـر  لفهـم 
الصغيرة وشـجعني على إظهار 
مشـاعري تجـاه مصـر وأهلها


