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الفنية

مطربة خليجية بعدما »رمت« 
الته����امي على زميلتها بش����ركة 
انتاجها بأنها السبب في مشاكلها 
مع املسؤولني فيها هااليام تبي 
تعتذر منها النها عرفت احلقيقة.. 

تو الناس يالطيبة!

اعتذار
 مم��ث��ل��ة ت��ف��ك��ر ان��ه��ا 
تصير مقدمة برامج في احدى 
»عّبرت«  بع��دما  القن��وات 
محتاجة  انها  ملسؤولينها 
هلل  احلمد  دخلها..  لزيادة 

والشكر!

زيادة
 م��خ��رج ه��االي��ام يشعر 
ب� »سعادة« كبيرة النه مسؤول 
ال��ق��ن��وات اخلاصة   اح���دى 
مواعده في برنامج مسابقات 
الياي..  يعرض في رمضان 

خير ان شاء اهلل!

مسابقات

األزمة المالية تطيح بـ »أمين االنتقام«
القاهرة ـ سعيد محمود

رغ���م التعاقد مع أبطال مسلس���ل 
 »أمين االنتقام« اال ان مصير تصويره 
مازال مجه���وال نتيجة لع���دم توافر 
 س���يولة مادية إلنتاجه، وهو ما يهدد 
بإنه���اء التعاق���دات التي ت���م ابرامها 
لتس���ويقه لمحطات بانوراما وكايرو 

وأوسكار.
المسلسل يتم انتاجه بالمشاركة بين 
صوت القاهرة والمنتج حسين نوح، 
ويقوم ببطولة المسلسل دنيا سمير 
غانم وهاني رمزي وحس���ن حسني، 
وتأليف حمدي يوسف واخراج اشرف 
س���الم، وتدور احداث المسلسل حول 
شخصية ش���اب يدعى نيازي يضطر 
الى السفر الى الخارج لظروف خاصة، 
فيغيب لفترة ثم يعود ليفاجأ بان كل 
أمواله تم االستيالء عليها من قبل صديق 
كان يضع ثقته الكاملة فيه، فيقرر عدم 
ترك حقوقه ويبدأ في وضع مجموعة من 

دنيا سمير غامنالخطط السترداد أمواله الضائعة.

تكشف عن جوانب جديدة من شخصيتها لـ »آخر من يعلم«

ألول مرة زفة عرس هيفاء وهبي 
على شاشة التلفزيون

بيروت - ندى مفرج سعيد
تختتم الفنانة هيفاء وهبي برنامج »آخر من 
يعلم« بحلقة مميزة تعرض مساء االثنني املقبل، 
حيث تطل الفنانة على معجبيها كالعادة ساحرة 
ومميزة، بعد ان تس����تقبل أروى في االستديو 
حلفاءها املقربني من هيفاء ثم تستقبل جنمة 
احللقة التي س����تمتع املشاهد بكشف جوانب 

جديدة من شخصيتها.
في البداية ومع هيفاء الطفلة، نكتشف فيها 
الشخصية املش����اغبة، فهي كانت مسجلة في 
مدرسة داخلية في املرحلة الثانوية وتخبر كيف 
انتفضت على واقعها يوم كانت في املدرس����ة 
وقررت الذهاب بالباص الى املنزل، فش����عرت 
بالرع����ب احلقيقي خوفا من ان تعرف والدتها 
ما حصل أو تقرر املدرس����ة طردها، اشتهرت 
بجمالها من����ذ ان كانت طفل����ة، فعندما كانت 
تذهب الى اجلنوب خالل طفولتها يس����تقبلها 
أهل القرية بحف����اوة ويقولون جاءت احللوة 
وصلت العروس. كما تتكلم هيفاء عن احلادثة 
االليمة التي حتملها منذ الطفولة ومازالت تبكيها 

وهي عندما أصيبت بڤي���روس بالبنكرياس 
وهو حالة تصيب ولدا واحدا بني مليون طفل 
وكانت العملية خطرة وغير مضمونة فعاشت 
في هاجس خطر املوت، وتتحدث عن طريق 
النجومية والصعوبات التي واجهتها وصوال 
الى القرار األهم في حياتها وهو الزواج، حيث 
تعرض »ام بي سي« حصريا وألول مرة زفة 
زفاف هيفاء وهبي كما تخبر تفاصيل لقائها 

بأحمد أبوهشيمة.
كثيرة هي املفاجآت في احللقة، لكن ما املفاجأة 
التي غّيرت معالم هيفاء وجعلتها تضحك دون 
توقف؟ كما ان حضور ال� DJ العاملي ديڤيد ڤاديتا 
حول احللقة الى حفلة غنائية صاخبة امتزج 

فيها اللحن الغربي باملوسيقى الشرقية.
يذكر ان حلفاء أروى زادوا احللقة عفوية 
وتشويقا، وهم املقربون من هيفاء: اختها هنا 
وهبي، مديرة حترير مجلة نادين الصحافية 
فدوى الرفاعي التي تعرف هيفاء منذ بداياتها، 
مديرة أعمالها ساندرا نهرا واملسؤول عن املوقع 

االلكتروني اخلاص بهيفاء ايلي أبوجنم.

هيفاء وهبي مع الـ DJ العاملي ديڤيد ڤانديتا

يجّهز في سرية تامة لفيلم سينمائي جديد

صادق بهباني لـ »األنباء«: »أم البنات« 
ليس له عالقة بـ »أميمة في دار األيتام«

عبدالحميد الخطيب 
في س����رية تامة يجهز الفنان صادق 
بهبهاني لفيلم سينمائي جديد حيث أكد 
ل� »األنباء« انه بصدد تصوير العمل الذي 
يتكتم تفاصيله حتى االنتهاء من كتابته 
واالتفاق مع النجوم الذين سيشاركون 
فيه، مش����يرا الى ان قصة العمل جديدة 
وتختلف ش����كال ومضمونا عن األفالم 
السينمائية التي قدمها من قبل، ملمحا 
ال����ى ان فكرة العمل كان����ت تراوده منذ 
فترة بعيدة لكن����ه أرجأها حتى ينتهي 

من ارتباطاته الفنية.

أجواء اإلنتاج

واضاف قائال: سأشارك بفيلمي اجلديد 
في مهرجان اخلليج الس����ينمائي املقبل 

خصوص����ا ان األجواء مهيأة إلنتاج هذا 
العمل مب����ا في ذلك الدعم املعنوي الذي 
أحظى به من احمليط����ني حولي إلجناز 
التجربة، وأمتنى ان تكون على املستوى 
املطلوب وتنال إعجاب كل من يشاهدها 

عند عرضها.
وتابع: صناعة الس����ينما في الكويت 
بخير ولدينا مخرجون متميزون حصلوا 
على جوائز متعددة ومنهم احمد اخللف 
ومنصور حسني املنصور وحسن عبدال، 
وعبدالرحمن اخلليفي الذي قدم جتربة 
سينمائية جميلة من خالل فيلمه »همسات 
اخلطيئة« وأرجو من اجلميع ان يهتموا 
الكبار  النجوم  الشباب خصوصا  بدعم 
فمشاركتهم في أعمال سينمائية من اخراج 
وانتاج شباب أكبر دعم معنوي لنا، مشددا 

على ضرورة ان يواصل كل ذي موهبة 
طريقه وان يحاول اجتياز أي عقبة حتول 

دون حتقيقه حللمه. 

شخصية طيبة

من جانب آخر عبر بهباني عن سعادته 
باملش���اركة في مسلس���ل »أميمة في دار 
األيتام« للمنتج باسم عبداالمير وسيعرض 
على قناة »الراي« في شهر رمضان املقبل، 
مبشاركة نخبة من املع النجوم منهم: هدى 
حسني وإلهام الفضالة وملياء طارق وشجون 
ومالك وفاطمة الصف���ي ونخبة من أملع 
النجوم وهو تأليف هبة مش���اري حمادة 
واخراج منير الزعبي، حيث يجسد دور 
»ماجد« صاحب الشخصية الطيبة الذي 
يهتم بشؤون أخيه مشعل »علي كاكولي« 

وينصحه باستمرار من اجل مصلحته.

فئات المجتمع

 وأشار قائال: العمل يتعرض لقصص 
اجتماعية مختلف����ة ومن خالله نناقش 
قضايا مهمة يعان����ي منها بعض فئات 
املجتمع، مثمنا األعمال التي تكتبها هبة 
مشاري حمادة، والتي تهتم فيها باجلانب 
اإلنساني، ومشددا في الوقت نفسه على 
ان مسلسل »أميمة في دار األيتام« يختلف 
كليا عن مسلسل »ام البنات« الذي قامت 
ببطولته الفنانة القديرة سعاد عبداهلل 
والتشابه الوحيد هو في ان بطالت »ام 
البنات« مش����اركات ف����ي »أميمة في دار 
األيتام« لكن القص����ة واألحداث والبناء 

الدرامي مختلفة كلية. 

.. وفي أحد أعماله املسرحية صادق بهبهاني

وفاء الكيالني

تحب السيدات اللواتي يمتلكن شخصية قوية

وفاء الكيالني: لست عنصرية لكن الطبع يغلب التطبع!
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

عادت وفاء الكيالني الى املنافسة اإلعالمية 
بعد غياب قس����ري بسبب زواجها ووالدة 
ابنتها، لتشكل بعودتها عالمة فارقة »من دون 

رقابة« عالمة فارقة في عالم اإلعالم.
 م����ع »القليل من القل����ق« أتت عودتها 
لكنه����ا اعتادت هذه اآلل����ة احلديدية التي 
جتلس أمامها، خاصة ان غيبتها القسرية 
عن الشاشة الفضية وزواجها وفترة حملها 
الصعب����ة وأمومتها لم تفقدها براعتها في 
ادارة احلوار، ولم يغب سحرها في تعرية 

ضيوفها بأناقة.
»األنباء« التقت الكيالني في هذا احلوار، 

فإلي التفاصيل: 
ــعر مبلل من  هل بدأت وفاء الكيالني تش
أهل الفن فنراك تتجهني الى أسماء لها وزنها 
ــن في املضامير البعيدة  في العالم العربي لك

عن الفن؟
برنامج »ضد التيار« كان نقلة نوعية 
من الفنانني الى املواضيع والش����خصيات 
العامة واملختلف����ة الثقافات، وهذه النقلة 
سعيت لتنفيذها وأنا في »روتانا« ألنني 
كنت ارغب في ذلك، بس����بب وجود الكثير 
من البرامج التي تستقبل الفنانني، وهم لهم 
طريقة معينة ونفس معني وال ميكن بالتالي 
التوسع بها ألنها محدودة، وأنا كنت ابحث 
عن التوس����ع وعن مناقشة أفكار مختلفة، 
من هنا كان »بدون رقابة« يستقبل احلدث 

وأبطال احلدث من كل املجاالت.

صورة خاصة 

ــخصيتك التي  ــد لكن ش ــك جدي برنامج
ــم  ــابقة التزال ترس عرفناها في البرامج الس

برامجك؟
اعتق����د ان أي زميل يق����دم أي برنامج 
الب����د ان ينطبع العم����ل بروحه، مادمت ال 
تقرئني أخب����ارا وال حتاولي ان تتصنعي، 
فمن الطبيعي ان تغلب الروح، احلمد هلل 
في حال متكن املشاهد من ان يحدد روحي 
هذا يعني انني جنحت في ان ارسم لنفسي 

هويتي اخلاصة.
ــخصيتك  ــمني ش ــي الوقت الذي ترس ف
اخلاصة نرى إعالميني يسعون لتقليد غيرهم. 
ــى طبيعتك وبعيدة  ــعر به بأنك عل هل ما نش

عن التصنع هي الصورة الطبيعية لوفاء؟ 
ليست الصورة الطبيعية لوفاء بل ألي 

مصري. 
ــزت املصريني وهل  ــدا، ملاذا مي جميل ج
ــر املصريني  ــني غي ــأن اإلعالمي ــن ب تغمزي

متصنعون في اطالالتهم؟
ال، لم أميز فأنا ضد التمييز والعنصرية، 
لكننا كشعب مصري أصحاب روح بسيطة، 
ونحن بطبيعتن����ا ال نتصنع كمصريني، 
وأنا مقتنعة بأن الطبع يغلب التطبع، أنا 
مصرية، وهنالك أن����اس يتصنعون وهم 
من كل اجلنسيات، وجتدين أيضا من بني 
املصريني من الذين لم يتمكنوا من حتديد 
هدفهم غير طبيعيني على الشاشة، لكن أقول 
إن غالبية الش����عب املصري روحه شفافة 

ميكن ان تريها بسهولة. 
ــة أثبتت  ــررة عامل ــت امرأة متح ــل أن ه

جدارتها ومكانتها في املجتمع؟
اللوات����ي ميتلكن  أنا أحب الس����يدات 
شخصية قوية، والسيدة التي تضع أمامها 

هدفا للوصول اليه.

مشاعر واحدة

ــاذا عن جودي ابنتك كم تأخذ من وقتك  م
ــبينها  والى أي مدى تؤثر الثقافة التي تكتس

من خالل عملك في تربيتك لها؟
اعتق����د انني مع ابنتي أم متاما كأي أم، 
فاملرأة تتساوى عند كلمة أم، سواء أكانت أمية 

أم متعلمة أم مثقفة، فاملشاعر واحدة. 
هل تشعرين بخوف من عدم القدرة على 
ــة والعملية وقد  ــيق بني حياتك العائلي التنس
انطلقت باحللقة األولى من برنامجك اجلديد؟
أقول لك ان ابنتي فوق كل ش����يء وهي 
أهم من عملي، وأنا على اس����تعداد ألقوم 
بواجباتي على أمت وجه ولو على حساب 
صحتي فأنا أسهر ألجنز عملي، ولكن عندما 
حتتاج ابنتي لتنفيذ متطلباتها فإن األولوية 

ستكون لها. 
ــل املرأة الى جانب الرجل  هل انت مع عم
ــدى تنظرين الى أهمية عمل املرأة  والى أي م

الى جانب زوجها؟
هنالك سيدات يجب ان يعملن ألن احلياة 
أصبحت صعبة والتعاون مطلوب متاما كما 
تعملني أن����ت الى جانب زوجك، والتعاون 
يكون بس����بب األزمة االقتصادية، وهنالك 
سيدات يعملن للترفيه، وهنالك أناس مثلي 
أنا نعمل بسبب العامل االقتصادي وأيضا 
ألننا نحب عملنا وأيض����ا ألن في داخلنا 

طموحا نريد ان نحققه. 
وما طموحك؟

طموحي ان أكون مؤثرة في الناس، ولكن 
لم أصل طبعا الى هذه املرحلة ، وان أقدم 

ما يفيد الناس. 
.. مع اإلعالمي طوني خليفة في »ضد التيار«


