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مقدمة برامج توها »تذكرت« 
انها الزم تتواصل مع الناس قامت 
سوت لها جروب بالفيس بوك 
علشان ترد على من يسأل عنها.. 
انت احلني سألي عالناس علشان 

يسألون عنچ صچ أي شي!

ممثلة »حنت« على أحد 
املنتجني علشان يشغلها 
بعمل اجتماعي بس بعدما 
اشتغلت يننت مخرج العمل 
النه حچيها كله بدليات.. 

هذي الواسطة وبالويها!

سؤال بدليات
ممثل���ة »ب���ادرت« في 
الهجوم على أحد املخرجني 
چدام فري���ق عمله وبعدين 
راحت تركض حق املنتج اللي 
قالتله ان���ه يتحرش فيها.. 

واهلل عيب!

هجوم

جمانة مراد

أحمد حلمي

عاتبت الفنانة اإلماراتية بدرية أحمد، بطلة مسلسل 
»الس����اكنات في قلوبنا« الذي تعرضه MBC، ش����ابا 
اتصل بها للتعبير عن غضبه من أدوارها اجلريئة، 
مرش����حا إياها لتكون بطلة في أفالم هوليوود، ألنها 
ال تضع ضوابط ألي دور تقدمه، مثلها مثل شارون 
س����تون، وقال إنه ميكن أن يراها يوما ما على غالف 

إحدى املجالت اإلباحية.
ودعت الفنانة اإلماراتية، عبر مدونتها على »ناس 
MBC«، هذا الش����اب وغيره من متابعي أعمالها إلى 
انتقاد أدوارها مبوضوعية من دون جتريح، مؤكدة في 
الوقت ذاته أنها حتترم كل اآلراء املؤيدة واملعارضة، 

مادام التزم صاحبها بأدب احلديث.
وحملت تدوينة بدرية قصة هذا الشاب، حيث قالت: 
اتصل فيني شاب يقترح علي التمثيل في هوليوود، 
وملا سألته ليش فكرت بهذا التفكير، قال انتي تبدين 
مثل شارون ستون، كل شي عندك عادي وfree، وميكن 

نشوفك مبجالت »بالي بوي«.
وتستطرد: ملا سألته شنو تعرف عن هذه املجلة 
ومنو قالك عنها، رد علي: أنا وزوجتي داميا نقراها 
وال نفوت عددا إال ونشتريه من املكتبة اللي بجانب 

بيتنا، وإذا ما قدرت أجيبه أخلي بنتي تشتريها.
وتكشف بدرية في مدونتها عن أن ما قاله الشاب 
يظهر أنه ال يعي م����ا يقوله، وتضيف: طبعا عرفته 
طبيعة هذه املجل����ة اإلباحية، فتصبب عرقا واعتذر 

لي، وتبني أنه سمع بها من أصدقائه.
وربطت بني قصة هذا الشاب، وانتقادات استقبلتها 

مدونتها بعد احلديث عن الهدف من 
أدوارها اجلريئة، وقالت: أنا أحترم 
رأيه ورأيهم، لكن التجريح ما يجوز، 
اللي يجوز هو االس����تماع لوجهات 

النظر وفتح باب النقاش مع اجلميع. 
وحتدثت بدرية في مدونة س����ابقة عن 

أنها ال تس����عى من أدوارها اجلريئة إلى 
الشهرة، ألنها بالفعل مشهورة، مشيرة إلى 

أن هدفها هو كش����ف سلبيات املجتمع، حتى ال 
ندفن رؤوسنا بالرمال مثل النعام.

وعن جرأة مسلسل »الساكنات في قلوبنا« 
اعتبرت بدرية انها جرأة مشروعة، ألنها لم تختلق 
قصصا من اخليال، أو أساءت للمرأة اخلليجية 

بتلفيق األكاذيب.
وقالت إنها جسدت في اجلزء األول شخصية 
الزوجة املنحرفة، وكذلك التي اغتصبت أمام 
زوجه����ا، لدق ناقوس اخلط����ر أمام كل من 
يسيء للمرأة اخلليجية. ووصفت سلسلة 
»الس����اكنات في قلوبنا« بأنها من األعمال 
التلفزيوني����ة القليل����ة، بل الن����ادرة التي 

تناولت املرأة ككيان مس����تقل، تتنازعه 
الرغبات اجلنسية والعاطفية 

والي����أس  والطم����وح 
واالنحراف، وغيرها من 

احلاالت التي متر بها 
األنثى.

طالبت جمهورها بأن ينتقد أدوارها بموضوعية بعيدًا عن التجريح جمانة مراد تلمع في ثالثة مسلسالت

»عسل« أحمد حلمي »أسود« في الصيف
القاهرة ـ سعيد محمود

الباتروس  استقرت شركة 
»كام�����ل ابوعل�����ي« عل�����ى 
عن�����وان ج�دي��د ومخت�ل��ف 
ه��و »عس�����ل اسود« لي�ت��م 
اطالق�����ه على فيل��م الف�ن��ان 
الشاب احمد حلم��ي واملق��رر 
افتت��اح الس���باق السينمائي 

الصيفي به.
الفيل���م كان يحمل مع بدء 
تصويره اس���م »جواز سفر 
مص���ري« ثم تق���رر تغييره 
ليصبح »مصر هي اوضتي« 
وهو ما رفضته الرقابة فتقرر 
تغييره ليصب���ح »مصر هي 

اختي«.
وتردد ان الرقابة اعترضت 

على هذا العنوان ايضا فقامت 
الشرك��ة بعق��د اجتماع لوضع 
حد له��ذه االزم���ة خاصة ان 
الفيل�����م ت�����م االنته���اء من 

تصوير معظم مشاهده ومن 
املقرر اطالق احلملة االعالنية 
اخلاصة به خالل االس���ابيع 
القليلة املقبلة قبل النزول به 

بشهر كامل.
وتدور احداثه حول شاب 
»احمد حلمي« يقضي سنوات 
طويلة من عمره باخلارج ثم 
لي���رى ان هناك  يعود ملصر 
الكثير م���ن االمور قد تغيرت 
واختلفت عما كانت عليه قبل 

سفره.
الفيلم يشارك في بطولته 
احم���د خليل وحم���دي احمد 
وادوارد والفنانة الشابة اميي 
سمير غامن في اول ظهور لها 

على شاشة السينما.

القاهرة ـ سعيد محمود
تستعد الفنانة جمانة مراد لتصوير مسلسل »شاهد 
اثب����ات« من تأليف فداء الش����ندويلي واخراج محمد 
الرش����يد، وعن دورها فيه قالت جمانة: اجس����د دور 
محامية تدافع عن حقوق بعض الفقراء في احد االحياء 
الشعبية، وحتقق شهرة بني اوالد احلي، لكنها تفاجأ 
بكثير من املشكالت االجتماعية التي تتشابك ومشكالت 
قانونية. واعلنت جمانة انها انتهت من تصوير دورها 
في مسلسل »رجال مطلوبون« وهو مترجم عن دراما 
مكسيكية من اخراج حامت علي وورشة عمل مكونة 
من سامر برقاوي وسامي جنيدي وتشاركها بطولته 
مجموعة من الفنانني من جنس����يات عربية، وتدور 

احداث املسلسل داخل احد صالونات التجميل.
وعن مسلس����ل »عرض خاص« الذي جتسد فيه 
شخصيتها احلقيقية، قالت مراد انه دراما اجتماعية 
خفيفة شبه واقعية تدور احداثها حول خمسة شباب 
يحاولون دخ����ول عالم جديد عليهم وهو عالم الفن، 
واخلمسة يتشاركون احللم ذاته رغم اختالف أسباب 
رغبتهم في حتقيقه واختالف مواصفاتهم اجلسمانية 
والنفسية ومستوياتهم االجتماعية واملادية، واشارت 
الى ان املسلسل بطولة مجموعة من الشباب منهم عالء 
حسني ودينا الشربيني وكرمي فهمي ومصطفى الريدي 
وياسمني رئيس، اما ضيوف شرف احللقات فالنجوم 

هند صبري وعزت ابو عوف وجمانة مراد.

بدرية احمد

شاب يرشح بدرية أحمد لغالف إحدى 
المجالت اإلباحية .. ثم يعتذر !


