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الفنية

ممثلة ما حتب اخلير 
لربعها هاأليام فتنت 
على زميلة لها عند احد 
املنتجني بعد ما شافتها 
بقهوة.. أموت وأعرف 

انتي شكو؟!

فنان مشهور زعالن 
على ممثل كوميدي ألنه 
ما حفظ أسرار عمله 
اليديد وس���ّربها ألحد 
املنتجني.. احلمد هلل 

والشكر!

فتانة زعل
هاألي���ام  ممث���ل 
»فرح���ان« وايد ألنه 
يبي يشتغل في أعمال 
درامية بعدما نصحوه 
ربعه انه فلوسها وايد.. 

اهلل يشفي!

فلوس

عبدالعزيز أسود: لن أخرج من »الراي«.. وأجّهز لـ » كلموني الناس«

حدثنا عن جديدك.
أجهز حاليا ألغنية سينغل اسمها »كلموني الناس« 
كلمات عبدالعزيز الظفيري »جنم س���تار أكادميي 7« 
وسأصورها على طريقة الڤيديو كليب فور تسجيلها 
مباشرة، كما أش���ارك الى جانب نخبة من النجوم في 
مسرحية »حس���ان واألميرة أشجان« من إنتاج شركة 

كالس���يكال لإلنتاج الفني وه���ي موجهة للطفل 
وستعرض خالل فترة عيد الفطر املبارك على 

مس���رح تنمية املجتمع مبنطقة الزهراء في 
جنوب السرة وأجسد فيها دور الوزير الذي 
يعارض حب حسان لألميرة أشجان وأمتنى 

ان تنال إعجاب الناس عند عرضها.

أجواء رائعة

ومل��اذا نراك فق��ط في األطف��ال وال 
تشارك في مسرح الكبار؟

ألني أعشق مسرح الطفل وال أتوقع ان 
مير عام دون ان أعتلي خشبته، السيما 
ان ل���ي جمهورا ال بأس به من الصغار، 
كما ان أجواء هذا املسرح رائعة وأفكار 

القصص التي تقدم من خالله مليئة بالقيم 
واألهداف التربوية البعيدة عن اإلسفاف 

واالبتذال.
كيف ترى جتربتك في »رايكم شباب«؟

»الراي« أصبحت اآلن بيتي ومرتاح فيها جدا، 
وللعلم لقد كنت في البداية خائفا من عدم تقبل الناس 

لي كمقدم برامج لكن احلمد هلل حدث العكس واألصداء 
التي جاءتني فاجأتني وش���كلت دافعا مهما لكي أقدم 

األفضل للمشاهدين.
لكن البعض قال انك تركت »الراي« بالفعل فلماذا عدت 

مرة أخرى؟

انا لم ولن اخرج من »الراي« وال توجد أي مش���اكل 
بيننا، وإدارة القناة تدعمني ألبعد احلدود وتعتبرني 
من أبنائها وهذا حالها م���ع جميع املذيعني فيها، ومن 
خالل »األنباء« أوجه حتية شكر لها خصوصا مدير عام 
»الراي« يوس���ف اجلالهمة على نصائحه ووقوفه الى 

جواري ملواصلة مشواري اإلعالمي بنجاح.

»بعدك طيب«

إذن ما سبب غيابك عنها؟
لوفاة جدتي رحمه���ا اهلل التي أثر فّي 
فراقها، وكذلك الرتباطي بتصوير مسلسل 
»بعدك طيب« م���ع املخرج محمد دحام 
الشمري والذي شاركت فيه مع مجموعة 
متميزة من النجوم وعرض على شاشة 

»ام بي سي بلس«.
بني الغناء والتمثيل والتقدمي أين جتد 

نفسك؟
في الغناء ألنه عشقي األول والذي 
من خالله أجد نفسي وأشبع موهبتي 
وهذا ال ينفي أنني أحاول تطوير نفسي 
وإمكاناتي في باقي املجاالت وفي النهاية 
املوضوع يخضع حل���ب العمل ومحاولة 

التميز.
لكن الواضح ان الغناء آخر اهتماماتك فكيف 

يكون عشقك األول؟
لست انا السبب بل ش���ركات اإلنتاج وهذا أيضا 
أحد أس���باب اكتفائي باألغاني السينغل والتي أنتجها 
على حس���ابي اخلاص ولو الحظت فستجد ان منتجي 
األغاني في آخر مرتبة بعد املنتجني الدراميني وغيرهم 
وفي النهاية أنا داخل الوس���ط الفني كموهبة وأحاول 

إثبات نفسي وإرضاء طموحي فيه.

عبدالحميد الخطيب

يحاول الفنان واملذيع عبدالعزيز أسود ان يحقق طموحه في الوسط اإلعالمي والفني من خالل تقدميه لبرنامج »رايكم شباب« وجتهيزه 
ألغنية سينغل سترى النور قريبا وكذلك مشاركته في عمل مسرحي لألطفال سيعرض فترة عيد الفطر املبارك. أسود ثمن وجوده في قناة 
»الراي«، مؤكدا انه لن يخرج منها أبدا، السيما ان إدارتها ال تبخل عليه بالدعم والنصح ملواصلة مشواره اإلعالمي بثبات. »األنباء« التقت الفنان 
واملذيع عبدالعزيز اسـود لنعرف منه سبب تعلقه مبسرح الطفل وملاذا ترك قناة »الراي« ثم عاد إليها مرة أخرى؟ وأين الغناء من اهتماماته 

والعديد من األمور املهمة التي جاءت في هذا احلوار:

أكد أن إدارة القناة تدعمه وتعتبره من أبنائها

عبدالعزيز أسود

أحمد مكيدينا حايك

ديانا حداد في مشهد من الكليب

دنيا سمير غامن

بعد شفائها من ڤيروس خطير

حايك تعود لبيروت بـ »ترخيص«

جنات »تخلع« من »جود نيوز«

منة شلبي مشغولة بـ »العفاريت«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
بعدما تداولت الصحف واملجالت الفنية خبر إصابة 
الفنانة دينا حايك بڤيروس خطير وسفرها الى باريس 
لتلقي العالج املناسب حلالتها الصحية، فقد مت خضوعها 
للعالج الناجع في املستش����فى الباريسي وتصل الى 
بيروت اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت 
ليكون في استقبالها في صالة الشرف عدد من االصدقاء 
واحملبني من الصحافيني واملعجبني، ولتسهيل الدخول، 
فقد مت استصدار ترخيص من جهاز أمن املطار حمل 

الرقم 1268.

القاهرة ـ سعيد محمود
تعود بقوة املطربة جنات إلى الساحة الغنائية بعد 
فترة النقاهة التي عاش���تها فور انفصالها عن شركة 
جود نيوز منذ شهور قليلة، وسوف تبدأ جنات عقد 
جلسات عمل مع الش���عراء وامللحنني بعد عيد الفطر 
لس���ماع أغنيات جديدة لضمها إل���ى ألبومها اجلديد. 
وبالرغم من أن جنات لم تتعاقد إلى اآلن مع أي شركة 
إنت���اج، لتتولى إنتاج ألبوماتها، إال أن هذا لم مينعها 
من مرحلة اختيار األغاني التي تنوي جنات خوضها 
بنفسها هذه املرة. اجلدير بالذكر أن جنات انتهت من 
تسجيل تترات مسلسل »أزواج احلاجة زهرة« الذي 
من املنتظر عرضه في رمضان القادم، بطولة النجمة 

غادة عبد الرازق.

القاهرة ـ سعيد محمود
انتهت الفنانة منة شلبي من تسجيل حلقات املسلسل 
اإلذاعي »ش����غل عفاريت« ويش����اركها البطولة فيه الفنان 
حمادة هالل والفنانة انعام سالوس����ة والفنان لطفي لبيب 

والفنان يوسف داود.
وتظهر منة باسمها احلقيقي وتغني »دويتو« مع الفنان 

حمادة هالل بعنوان »أشتاتا أشتوت«.
وتستعد منة ش����لبي لتصوير فيلمها اجلديد الذي لم 
يستقر حتى اآلن على اس����مه مع املنتج هشام عبداخلالق 
وإخراج احمد سمير فرج.ويشاركها البطولة الفنانان شريف 
سالمة وإدوارد، وستسافر ش����رم الشيخ لتصوير معظم 

مشاهد الفيلم خالل شهر رمضان.

مكي ودنيا سمير غانم.. »المسطول والقنبلة«

ديانا حداد: »يا هدية من ربنا« في رمضان
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

انتهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد من تصوير اغنية دينية أعدتها 
خصيصا لش����هر رمضان املبارك، بطريقة الڤيديو كليب مع املخرج 
محمد جمعة الذي اختار مدينة دبي لتصويرها في أحد ستوديوهات 

التصوير، والتي متت خالل 14 ساعة متواصلة.
االغنية حتمل عنوان »يا هدية من ربنا« وهي باللهجة املصرية في 
كلماتها التي صاغها الشاعر محمد عوف، وحلنها مصطفى شوقي وقام 
بعملية التوزيع املوسيقي املوزع مايكل جمال، وهي من انتاج ديانا 
حداد نفسها التي اعتبرت مشاركتها في الشهر الفضيل هي نوعا من 
التواصل الروحي واالنساني مع اجلمهور خالل أيام تعتبرها من افضل 
أيام السنة، حيث قام باإلشراف عليه )الفيديو كليب( مدير ومنسق 
اعمالها حلمي بشير، الذي أكد ان االغنية سيتم اطالقها عبر االذاعات 

والفضائيات خالل االيام املقبلة وقبل بداية أيام الشهر الفضيل.
وسيعتمد املخرج محمد جمعة في عملية املونتاج على مجموعة 
من اللقطات الطبيعية التي سيقدمها بطريقة »اجلرافيك« الى جانب 
اللقط����ات اخلاصة التي صوره����ا للفنانة ديانا ح����داد، في عدد من 
املالبس املختلفة التي صممت خصيصا لالغنية على يد مصمم األزياء 

اللبناني عقل فقيه.

بعد النجاح الذي حققه الثنائي السينمائي أحمد مكي ودنيا سمير 
غامن، رش���حهما جهاز السينما لبطولة فيلم »املسطول والقنبلة« 
ألديب نوبل الراحل جنيب محفوظ، وهو املشروع املؤجل منذ ما 

يقارب خمسة أعوام.
يعود املخرج محمد خان بعد غياب ثالث س���نوات وكان آخر 
أعماله »في شقة مصر اجلديدة«، بفيلم »املسطول والقنبلة«، الذي 
كتب له السيناريو مصطفى محرم، من انتاج جهاز السينما، حسب 

صحيفة »الفجر«.
الفيلم من نوعية أفالم الكوميديا السياسية، ويتعرض لقضية 
املعتقالت السياس���ية، بدءا من عهد عبدالناصر والسادات ونهاية 

بح���ادث االزهر في 2005، من خالل بط���ل الفيلم مدمن املخدرات، 
الذي يصبح رئيسا حلزب سياسي.

يصوغ مصطفى محرم ومحمد خان، قصة جنيب محفوظ والتي 
تتميز باجلرأة في طرح القضية، في س���يناريو يناسب العصر، 
لتتناسب مع االحداث احلالية، ولم يسلم السيناريو من اعتراض 
الرقابة على بعض املشاهد اخلاصة بالتعذيب في املعتقالت، وهي 
املش���اهد التي وعد خان بتخفيفها، ومن املقرر البدء في تصوير 

الفيلم فور االستقرار على باقي فريق العمل.
يذكر أن أحمد مكي ودنيا سمير غامن تعاونا من قبل في فيلمي 

»طير انت« 2009، و»ال تراجع وال استسالم.. القبضة الدامية«.


