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ممثلة »رافعة« خشمها 
عل���ى الصحافة م���ع انها 
توه���ا طالعة من البيضة 
واملش���اركني ف���ي عملها 
يشكون منها ألنه تصرفاتها 
غريبة حيل.. اهلل يشفي!

تصرفات
ممثلة قاع���دة »تدور« 
على الصحافيني علش���ان 
تش���كك بجنسية زميلتها 
بعد ما خطف���ت األضواء 
منها في مؤمتر صحافي.. 

واهلل عيب!

جنسية
مخرج مو قادر »ينّبه« 
اللي معاه  بعض املمثلني 
ألنهم مسنودين من منتج 
العمل وخايف انه يزعلهم 
علشان ما ينطرد.. الشرهة 

على اللي خالك مخرج!

طرد

النحس يطارد »الرجل الغامض بسالمته«

القاهرة ـ سعيد محمود
بالرغم من اس���تئناف الفنان هاني رمزي تصوير 
فيلم »الرجل الغامض بسالمته« بعد توقف عدة اشهر، 
مت ايقاف التصوير مرة اخرى، وذلك بسبب انشغال 

املخرج محسن احمد بتصوير فيلم آخر.
وكان الفيلم قد توقف تصويره اكثر من مرة بسبب 
ظروف مادي���ة وعاد كل من هاني رمزي ونيلي كرمي 
الستكمال التصوير بعد عدة اشهر حيث يتبقى لهم 

عدد قليل من املشاهد وينتهيان من تصويره.
يذكر ان الفيلم بطولة هان���ي رمزي، نيلي كرمي، 
مروة حس���ني، وتأليف بالل فضل، واخراج محس���ن 
احمد، وتدور احداثه في اطار كوميدي اجتماعي حول 
شاب يكافح يعمل بشركة قطاع عام ويكتشف فساد 
بعض املس���ؤولني ويحاول كش���فهم مما يتسبب في 
طرده، ثم يتخذ م���ن الكذب طريقا حلياته، فيوصله 

ألعلى املناصب.

هاني رمزي

»حارة« فلوكس بمليون جنيه
بدأ الفنان احمد 
فلوك���س تصوير 
اول مش���اهده في 
مسلسل »احلارة« 
يوم الثالثاء املاضي 
حيث دارت كاميرا 
س���امح  املخ���رج 
عبدالعزيز بلوكيشن 
»احلارة« الذي تكلف 
بناؤه مليون جنيه 
النحاس،  باستديو 
ويقوم احمد بدور 
احد شباب احلارة 
وه���ي ش���خصية 

جديدة عليه وألزمته بعم���ل نيو لوك جديد ورجيم 
لينقص وزنه 12 كيلوغرام في ش���هر ليصبح شكله 

مالئم للشخصية.
كما اعرب احمد عن سعادته بالوقوف امام الفنانة 
عفاف ش���عيب والعمل مع املخرج سامح عبدالعزيز 

ألول مرة.
يذكر ان احمد قد وقع على فيلم »رد فعل« للمخرج 
س���امح اجلوهري ومن تأليف ايه���اب فتحي ووائل 
أبوالس���عود في أولى جتاربهم السينمائية، وقد أجل 
تصوير الفيلم لالنتهاء من معظم مش���اهد املسلسل 

الذي سيعرض في رمضان املقبل.

أحمد فلوكس

سعيدة بتجربتها في مسلسل »نور في سماء صافية«

عذاري: الحجاب يحد من الظهور اإلعالمي لكنه في الدراما  »عادي«

اجلملة الن ام طالل مدرسة في التمثيل.
واحلجاب ما راح يقيدچ في ادوار محددة؟

شوف احلجاب وايد يحد من الظهور االعالمي وانا 
مثال كنت بش����ارك في مسرحية »تاتانيا« او »انسو 
هاملت« لكن احلج����اب يتعارض مع الدور واعاقني 
عن املش����اركة لكن بالدراما عادي وام طالل حطتني 

بالدور الصحيح والواقعي.
وشلون ردود االفعال بعد عرض مسلسل »نور في 

سماء صافية«؟
احلم����د هلل وايد حلوة وانا كنت خايفة لكن بعد 

العرض وردة الفعل ارحتت.
شنو جديدچ؟

احتمال يكون هناك عمل مع املخرج احمد احلليل 
لشهر رمضان من خالل دور رئيسي وايضا من احملتمل 
ان تكون مشاركة لي مع الفنانة القديرة ام طالل في 

عملها اجلديد.

عذاري مع الفنانة القديرة سعاد عبداهلل في مسلسل »نور في سماء صافية«

يقدم قصة حياته في مسلسل تلفزيوني

وليد توفيق: ليس كل من يغني نجمًا
بيروت ـ بولين فاضل

بكثير من احلماس بدأ 
النج���م ولي���د توفيق في 
االعداد ملسلسل يروي قصة 
حياته وهو القائل انه من 
االفضل ان توثق س���يرة 
حياته وهو على قيد احلياة 
من ان يرحل ويأتي من يقوم 
بهذه املهمة. املسلسل الذي 
يختصر في حلقاته مشوارا 
فنيا طويال عمره حتى اليوم 
ست وثالثون سنة سيكون 
انتاج شركة الصباح،  من 
وفي هذا االطار يعقد توفيق 
اجتماعات مع املنتج صادق 

الصب���اح، علما انه من املس���تبعد ان تنته���ي عملية كتابة 
املسلسل قبل سنة.

وعما اذا كان هذا العمل س���يمر على عالقات احلب التي 
عرفها في حياته، قال ان املسلس���ل سيتحدث عنها لكن من 
دون الدخ���ول في التفاصيل ألنه ليس ف���ي وارد التجريح 
بأحد أو االساءة الى مش���اعر أحد، الفتا الى ان حبه وحده 
لزوجته جورجينا رزق سيكون واضحا كالشمس في املسلسل 
وهو الذي غنى لها يوم خفق قلبه لها »انت الش���مس ونور 

الشمس«.
توفيق الذي أطل في لقاء عبر اذاعة »روتانا دلتا« التابعة 
لشركة »روتانا« حتدث عن املسلسل فقال: سأحكي كل شيء، 
وسيكون هذا املسلسل رسالة الى اجليل اجلديد مفادها أنه 
ال ش���يء مستحيال في احلياة لكوني بدأت في الفن في سن 
السادسة عشرة وكافحت وتعذبت، لكني وصلت في نهاية 

املطاف وأنعم اهلل علّي مبحبة الناس.
وعن املمثل الذي سيجسد شخصيته في املسلسل، أوضح 
انه سيظهر في منتصف املسلسل بشكله احلالي، لكن ثمة 
حاجة الى شاب صغير في السن يجسد شخصيته وهو في 
بداياته مرشحا جنم برنامج XFactor محمد مجذوب لهذا الدور، 

لكون صوته جميال وشكله 
يذكره بالش���كل الذي كان 
عليه وهو في عمر صغير. 
وقال ان املسلسل سيصور 
في أنحاء ع���دة من لبنان 
ورمبا في سورية ومصر، 
الفتا الى ان جزءا ال بأس 
به من التصوير سيتم في 
من���زل والديه ف���ي مدينة 
طرابلس والذي تقيم فيه 
اليوم والدت���ه، والفتا الى 
انه تعني���ه االضاءة على 
الذي كان  شخصية والده 
دركيا ومحبوبا من الناس 

ومن زعماء املنطقة.
وفي موازاة املسلس���ل، يعمل ولي���د توفيق على ألبوم 
جديد يتضمن اغنيات من أحلانه الى جانب اغنية من أحلان 
املوسيقار ملحم بركات، واخرى من أحلان حلمي بكر. ويقول 
انه يعد لهذا االلبوم وقلبه على ألبومه الس���ابق »يا بحر« 
الذي اليزال فيه أربع اغنيات لم تنل حقها من االنتشار. ورأى 
ان االغنية التي ال تصور هي أشبه بأغنية ُترمى في البحر، 
ولهذا السبب قرر أن يكون االلبوم الذي يحضره آخر ألبوم 
يطرحه في االس���واق، على ان يكون تركيزه بعد ذلك على 
االغنيات املنفردة فضال عن نيته اعادة اغنياته الكالسيكية 

واغنياته اخلليجية.
واش���ار توفيق الى ان الفن والصدق متالزمان لذا يقال 
من يغن بصدق ويتحدث بص���دق يصل الى قلوب الناس، 
مشيرا الى ان بعض الفنانني مزيفون وميثلون كي يصلوا. 
وتابع يقول: أعرف ان الفنان يتعب وأحيانا يكون الضغط 
عليه كبيرا، لكن رغم ذلك يجب أال يتغير ومن الضروري ان 
يظل يتعامل مع اآلخرين بتلقائية وبساطة وأال يكون مزيفا. 
كثيرون يغنون، لكن ليس كل من قال عن نفس���ه جنما هو 
كذلك، ألن النجم ليس في صوته فحس���ب، وإمنا ايضا في 

أخالقه وطريقة تعامله مع الناس.

وليد توفيق

بشار جاسم
عذاري اسم جديد في عالم الدراما فهي عضوة في 
مسرح اخلليج وشاركت كمساعدة مخرج في مهرجان 
اخلرافي 2009 مبسرحية »تاتانيا« وايضا في 2010 

مبسرحية »الرسالة«.
عذاري اقتحمت عالم التمثيل بانطالقة حتس����د 
عليها حيث ش����اركت الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 

في آخر اعمالها »نور في سماء صافية«.
»األنب����اء« التق����ت ع����ذاري واليك����م تفاصيل 

الدردشة:
شلون صارت مش��اركتچ مع الفنانة القديرة سعاد 

عبداهلل؟
املشاركة كانت من خالل احدى الغبقات الرمضانية 
اللي اقامها مس����رح اخلليج في سنة 2008 وكنت 
مش����اركة بدور تعبير حركي ملسرحية من اخراج 
عبدالعزيز احلداد وشافتني ام طالل وبعدها التقيتها 
ورشحتني لدور فاطمة مبسلسل »نور في مساء 
صافية« وقالت ل����ي مالمحچ اهي اللي ادور 
عليها حق هذا الدور وعلى طول وافقت 
خصوصا ان كل مش����اهدي مع ام 

طالل وهذا شرف لي.
شنو ش��عورچ وانت واقفة 
ام��ام عمالق��ة مث��ل س��عاد 

عبداهلل؟
يوص����ف  ال  ش����عور 
ووقوف����ي امام ام طالل كان 
فيه حتدي بيني وبني نفس 
علشان اتخطى الرهبة من 
هاالنسانة الراقية صاحبة 
اخلب����رة الطويل����ة وهم 
كنت الزم اكون قد الثقة 
اللي اعطتني اياها، لكن 
احلم����د هلل ما قصرت 
معاي وكانت تساعدني 
وايد في االداء وطريقة القاء 

تمثيلـي مـع 
سـعاد عبـداهلل 
أتحـدى  خالنـي 
وانتظروني  نفسي 
فـــي  معـهــا 

الجديد عملهـا 


