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مطرب ش���اب »حكمت« 
ظروفه الصحية بأن يبتعد 
عن الساحة الغنائية بالفترة 
املاضية علش���ان ي���رد لها 
بنيولوك م���ع طرح ألبومه 

اليديد.. خير ان شاء اهلل!

ممثل ش���اب مسويله 
قروب على الفيس بوك قاعد 
يس���ب فيه ربعه املمثلني 
الشباب وب���عد ما »حس« 
انه كشفوه ألغى هالقروب.. 

اهلل يشفي!

ظروف سب
ممثل���ة م���و معروف���ة 
»مايتها« بعدما عطت موافقتها 
للمشاركة في فيلم خليجي 
قطت املخ���رج على صخر 
بعدما غيرت أرقام تلفوناتها.. 

صچ أي شي!

موافقة

»يا ويلي«.. فضل شاكر »ماعم ينام هاأليام«
بيروت - ندى مفرج سعيد 

يحيي الفنان فضل شاكر حفال في مهرجان »صفاقس« بتونس 
19 يوليو املقبل، كما يحيي حفال آخر مبهرجان »جربة« 21 من الشهر 
نفسه، ويغني فضل مجموعة كبيرة من أغنياته خالل املهرجانني منها 
»فاكر ملا تقولي«، »جوا الروح«، »وافترقنا«، »هخلي بالي«، »أنا من 
آخرها«، »نسيت أنساك«، »أول ما بشوفك«، »يومي بسنة«، »احلب 
القدمي«، »يا منت واحشني«، »عديها«، كما يغني مجموعة من أغنيات 
كبار املطربني منها »طاير يا هوا« للمطرب محمد رشدي، و»مالي«، 

و»العيون السود«، و»اكدب عليك« للمطربة وردة اجلزائرية.
من جهة أخ���رى، يواصل فضل حاليا التجهيز أللبومه الغنائي 
اجلديد الذي تنتجه شركة روتانا للصوتيات واملرئيات، ويتعاون 
خالله مع العديد من الشعراء وامللحنني واملوزعني مثل أمين بهجت 
ووليد س���عد وتوما ونادر عبداهلل، ويتن���وع األلبوم بني املصري 
واللبناني، كما سيختار فضل أغنية من األلبوم لتصويرها بطريقة 
الڤيديو كليب قريبا، وذلك ليت���م عرضها على القنوات الفضائية 
املختلفة، كما سيبدأ خالل الفترة املقبلة بتصوير الصور اخلاصة 

بدعاية األلبوم. 
وكان فضل طرح منذ ايام أغنية جديدة بعنوان »يا ويلي«، بدأت 
ببثها إذاعة روتانا- دلتا بشكل حصري.. األغنية شبيهة بأغنيات 
فضل الرومنسية، وكالعادة، فيها الكثير من احلنان والدفء وتقول 

كلماتها: 
صرتي خيال.. قلبي قال.. وعني البال سهراني

ما عم نام هااليام.. واألحالم برداني
صار العيد عني بعيد.. ومواعيد ما عندي
حبي غاب.. مع احباب.. والسرساب بكاني

محاولة اختطاف سوزان نجم الدين
على الطريق الدائري بالقاهرة

عاشت النجمة السورية سوزان جنم الدين أصعب ساعات في حياتها، 
وذلك بعد أن طاردها شاب بسيارته على الطريق الدائري بالقاهرة وهي في 
طريق عودتها الى منزلها مبدينة السادس من اكتوبر ولم ينقذها سوى رجال 
األمن في القرية الس����ياحية التي تقيم بها وطاردوا الشاب حتى متكن من 
الفرار بعدها قامت بتحرير محضر بالواقعة مرفق به رقم سيارة الشاب.

وتقول سوزان جنم الدين بحسب احد مواقع االنترنت: مررت بأصعب 
اللحظ����ات ولم أتخيل في يوم م����ن األيام أن أعيش هذه اللحظة التي كنت 
أراها فقط على شاش����ة السينما ولكن بالفعل عشتها ومرت الدقائق كأنها 
دهر ففي االس����بوع املاضي كنت ضيفة على برنامج »حكايتك« على قناة 
»نايل اليف« بعدها التقيت بأصدقائي على أحد الكافيهات مبنطقة املهندسني 
وأثناء وجودي مع االصدقاء أبلغني سائقي بان ابنته تعرضت ألزمة صحية 
مفاجئة فطلبت منه سرعة العودة ملنزله بسيارتي وابلغته بانني سأعود 
للمنزل بأحد التاكس����يات وهو ما حدث بالفعل حيث ركبت تاكسي وبعد 
خروجنا من ميدان لبنان فوجئت بس����يارة يقودها شاب في مقتبل العمر 
يسير خلفنا بسرعة جنونية ويحاول اللحاق بنا، كنا في هذه اللحظة قد 
سلكنا الطريق الدائري فاستمر في مطاردته لنا وقام مبحاوالت لالقتراب 
من الس����يارة التي استقلها مما دفع السائق للس����ير بسرعة جنونية في 
محاولة للهروب منه بأي شكل، ورغم ذلك استمر الشاب في مطاردتنا حتى 
وصلنا الى طريق الواحات � ومدينة االنتاج االعالمي واقتربت من منزلي 
ولم يتركنا إال عندما استغثت بأفراد االمن الذين طاردوه واستطاعوا التقاط 

رقم السيارة ومت حترير محضر بالواقعة. 
وأضافت سوزان: تسبب هذا املوقف في عدم متكني من النوم ليلة كاملة 
فقد عشت حالة من الرعب احلقيقي، وأشارت سوزان إلى أنه وبالرغم مما 
حدث إال انها اس����تيقظت مبكرا لتصوير مشاهدها اخلارجية في املسلسل 
الذي تقوم ببطولته وهو »مذكرات سيئة السمعة« مع لوسي وخالد زكي 
وحسني االمام واخراج د.خالد بهجت وقالت: املشاهد مت تصويرها باحلي 

الريفي مبدينة االنتاج االعالمي.

فضل شاكر

سوزان جنم الدين

»بيني وبينك 4« من الرياض
إلى  جدة ثم إندونيسيا

تجربة إماراتية ثانية بعد »أوراق الحب«

ليلى السلمان هجرت أهلها لتبقى بجانب زوجها
عبدالحميد الخطيب

خاضت الفنانة املتألقة ليلى 
السلمان جتارب متثيلية مختلفة 
ف����ي دول اخلليج وخصوصا 
في الكويت. وفي رمضان 2010 
حتط الرحال في دولة اإلمارات 
الفجيرة،  وحتديدا في مدينة 
حيث تصور دورها في أحداث 
التراثي  املسلس����ل اإلماراتي 
»الغاف����ة« لصال����ح تلفزيون 
أبوظب����ي ومن تنفيذ ش����ركة 
»أرى اإلمارات« وبطولة عدد 
من جنوم الشاشة اإلماراتية 
واخلليجية من بينهم س����يف 
الغامن، بالل عبداهلل والوجه 

اجلديد رؤى الصبان.
وعل����ى هام����ش تصوي����ر 
املسلس����ل كان اللقاء بالفنانة 
السلمان ودار معها هذا  ليلى 

احلوار: 
م��ا الدور ال��ذي تلعبينه في 

مسلسل »الغافة«؟
ألع����ب دور زوجة ش����يخ 
القبيلة، هي أم مضحية تركت 
إلى  أهلها وهجرته����م لتبقى 
جانب زوجها، وهي امرأة من 
الطراز التراثي العابق باألصالة 
حتافظ على عاداتها وتقاليدها 

وال ترضى عنها بديال.
ه��ذه مش��اركتك الثانية مع 
ش��ركة »أرى اإلم��ارات« بع��د 
كيف  احلب«  »أوراق  مسلس��ل 
تقيمني التجربة مع شركة ناشئة 

حديثة العهد؟
»أرى اإلمارات« ال اعتبرها 
شركة ناشئة، وإمنا هي شركة 
كبيرة في الش����أن رغم حداثة 
عهده����ا لقد تش����كل لدي هذا 
اإلحساس منذ مشاركتي معهم 

في مسلسل »أوراق احلب«.
كيف تري��ن االنتاج اخلاص 

في اخلليج العربي؟
منذ زمن والشركات اخلاصة 

عن أخالق���ه العالية وتعامله 
كصدي���ق للممثلني والعاملني 

في املسلسل.
وم��ا رأيك في الوجه اجلديد 

رؤى الصبان؟
هي مطيعة ومريحة وتعرف 
تكنيك العمل التلفزيوني كونها 
إعالمية متمرسة، واالهم من 
ذلك أنها عفوية وبريئة وهذا 

ما رشحها للشخصية.
ما توقعاتك ملسلسل »الغافة« 

في رمضان؟
كل الظروف مهيأة للنجاح 
من ن���ص ومواق���ع تصوير 
وتكنيك وملسات فنية، واتوقع 
أن يحظى املسلس���ل مبتابعة 

جماهيرية كبيرة.

العمل أشياء تأتي قبل األجر، 
لذلك فإنه مبقدوري التنازل في 
مسألة األجر إن كان العمل يحمل 
رسالة ويقدم خدمة للمجتمع.

َمْن جنم��ة اخلليج األولى في 
رأيك؟

حياة الفهد هي جنمة اخلليج 
بال منازع.

وَمْن من الرجال؟
عبد احلسني عبد الرضا، ومن 
السعودية أعشق ناصر القصبي 

وعبداهلل السدحان.
كي��ف تقيم��ني تعامل��ك مع 
املخرج ش��عالن الدب��اس للمرة 

األولى؟
هو اللق���اء األول بيننا وما 
لفتن���ي إبداعه الفن���ي، فضال 

ثمة العديد من األعمال اجليدة 
في املقابل.

ملاذا نلحظ فرقا شاس��عا بني 
جنوم الصف األول وغيرهم من 
األس��ماء وكأن تس��مية الصف 

الثاني لم تعد موجودة؟
هذا يعود إلى أجور النجوم 
املرتفعة وفي معظم األعمال يتم 
التركيز على األسماء الرنانة من 
أصحاب األجور العالية ومن ثم 
يجري اختيار بقية األسماء من 

املمثلني املغمورين.
ه��ل ب��ات لديك أج��ر خاص 

وثابت في الدراما اخلليجية؟
طبعا لدي أج���ر ثابت لكن 
املادة ليست في أول اهتماماتي 
وإمنا الشخصية والدور وفريق 

مصر؟
فضل���ت التمس���ك بالدراما 
اخلليجي���ة في ه���ذه الفترة، 
لكن ف���ي املس���تقبل إذا أتاني 
عرض مصري ف���ال مانع لدي 
شرط أن يتفق مع شخصيتي 
وقناعاتي وال يتعارض مع القيم 
التي تربينا عليها في اخلليج 

العربي.
هل تراجعت الدراما الكويتية 

احلالية عما كانت عليه سابقا؟
ال أعتقد ذل���ك هناك بعض 
التي دخلت سوق  الش���ركات 
اإلنتاج تعتمد أساليب جتارية 
وهي بعيدة كل البعد عن معنى 
الفن احلقيقي، وهذه رمبا أثرت 
شيئا ما على الدراما احلالية لكن 

تلعب دورا مهما في تطور الدراما 
اخلليجي����ة، بدأ ه����ذا األمر في 
الكويت وفي دول أخرى، وهاهو 
يتكرس ف����ي اإلمارات وبجهود 
واضح����ة من ش����أنها أن تدعم 
الدرام����ا اإلماراتية واخلليجية 

بشكل عام.
ع��دم  س��بب  تعزي��ن  إالم 
للممث��ل  الصحي��ح  االنتش��ار 

اخلليجي في الوطن العربي؟
رمبا كانت اللهجة هي العائق 
في البداية وال أرى عائقا اليوم، 
أنا ش����خصيا تلقيت عروضا 
للعمل في مصر ورفضت، وهذا 
الفنان اخلليجي  أن  دليل على 

معروف وعلى نطاق واسع.
ومل��اذا رفض��ت العم��ل في 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعد االنتهاء من التصوير مبدينة الرياض ينتقل تصوير املسلسل 
الكوميدي االجتماعي »بيني وبينك 4« إلى جدة والطائف في جو من 
األلفة واالنسجام، وذلك بحسب بيان إعالمي وزعه مكتب الصدف. وبعد 
االنتهاء من التصوير في جدة سينتقل فريق العمل إلى اندونيسيا 
الستكمال آخر مراحل التصوير بقيادة املخرج خالد الطخيم، وفريق 
تصوير عاملي هندي من بوليوود، واملكون من النجوم راشد الشمراني، 
حسن عس���يري، حبيب احلبيب، عمر الديني غزالن، ماجد العبيد، 
أمينة العلي، أغادير الس���عيد، سناء إبراهيم، اللبنانية سحر خليل 
والبحرينية س���لوى اجلراش، فوزان احلس���ن، هاني ناظر، شيماء 
الفضل، وجنات الرهبيني، مجدي القاضي، سارة اليافعي، ميسوم، 
ميمونة، مها الزين، هند محمد، نادين احللواني، زارا البلوشي، آمنة 
احلزام، س���لمى احمد، سوسن احلاج، محمد املنصور، خالد منقاح، 
عبدالعزي���ز املبدل، خالد الرفاعي، محمد عس���يري، احمد العليان، 
فيصل العامري، عبداهلل الصايغ، محمد الفرحان، وما مييز العمل انه 
دمج بني جنوم كبار ومشاركة وجوه شابه ولكنها قوية ومتميزة، 
مت اختيار بعضهم من خالل مشروع »طريق املواهب« الذي تتبناه 

شركة صدف لإلنتاج الصوتي واملرئي.  
من جهة أخرى أكد مخرج »بيني وبينك 4« خالد الطخيم أهمية 
التجربة اجلديدة في املسلس���ل، وانه يعتبرها نقطة حتول جديدة، 
وانه مرتاح للفريق الفني املشارك في اجلزء الرابع والقصة وشكل 

تقدميها.
وقال مؤلف العمل عالء حمزة: ان جناحات العمل خالل السنوات 
املاضية فاقت تصوراتن���ا، لكننا كنا واثقني من النجاح ألننا عملنا 
من البداية لتحقيقه، وقال انا غير خائف من التغيير وأكد أن القرار 
مشترك بني الش���ركة املنتجة )صدف( وmbc وكان موضوع ضمن 
االس���تراتيجية بعيدة املدى ان يحصل تغيير في ش���كل املسلسل 

واحللقات خللق مرحلة جديدة متطورة للجذب والتجديد.

مشهد من »بيني وبينك«

.. في أحد أعمالها مع الفنان القدير جاسم النبهان ليلى السلمان


