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مدير انتاج متضايق حيل 16
الفنانني اللي  من عدد م���ن 
اشتكوا عليه عند احد املنتجني 
انه مو »صالح« للتعامل معهم 
بسبة لسانه الطويل.. زين 

يسوون فيك!

ممثل���ة كان عنده���ا 
انها تشارك احد  »امل« 
املخرج���ني عمله اليديد 
اللي يبي يصوره هااليام 
بس طنش���ها م���ن غير 

اسباب.. اهلل كرمي!

تعامل أسباب
مذيع غايب عن شاش���ة 
التلفزي���ون قاع���د يحضر 
لتقدمي برنامج منوع ميزانيته 
قوية مثل ما يقول حق ربعه 
علشان تكون »طلته« مميزة.. 

خير ان شاء اهلل!

طلة

ألبوم نانسي في المرتبة األولى رغم تسريبه بالكامل
 »7 N« ألب���وم اي���اف: احتل 
للفنانة اللبنانية نانس���ي عجرم 
املرتبة األولى ف���ي املبيعات بعد 
ساعات فقط من طرحه في األسواق، 
حيث تص���در القائمة في محات 
فيرجني - بيروت، وذلك على الرغم 
من تسريبه على شبكة االنترنت 

بالكامل قبل صدوره.
األلب���وم 16 أغنية، مت  ويضم 
توزيع 4 منها بواقع أغنية حصرية 
لكل إذاعة لتفادي متييز أي منها 
عن األخرى. وبدأ عدد منها يحصد 
النجاح جماهيريا مثل أغنية »في 
حاجات« الت���ي مت تصويرها مع 
املخرجة نادين لبكي، وبث الكليب 
بالتزامن م���ع صدور األلبوم، إلى 
جان���ب أغان أخ���رى مثل »عيني 
عليك«، »شيخ الشباب«، »OK«، »يا 
كثر«، »مني إللي ماعندو«، »حكايات 
الدني«، »تأخرت شوي« وغيرها 
من األغان���ي التي بدأت تتردد في 

جميع البلدان العربية.
أنه صاحبت  اجلدير بالذك���ر 
صدور األلبوم روايات كثيرة عن 
مشاكل حول إعادة تقدمي نانسي 
حلنا ألغنية قدمية لشيرين وجدي، 
مت كتابة كام جديد لها، وش���راء 
حقوقها من ملحنها محمد رحيم، 
وقيل إن هناك احتماال حلذفها، لكن 
األمر كان قانونيا وصدرت األغنية 

بوستر البوم نانسي عجرم اجلديدضمن األلبوم.

صابرين

انتهى من تسجيل »ديو« شاكيرا

راغب عالمة: أبكيت إليسا بـ »الكوتشينة«
.. وهيفاء وهبي حبيبة قلبي

كشف الفنان اللبناني راغب 
عامة أنه أبكى مواطنته الفنانة 
إليس���ا على منت الطائرة، التي 
أقلتهم���ا معا خال عودتهما من 
األردن مساء السبت املاضي، بعد 
إحياء حفلة فنية هناك وقال عامة 
� في تصريح ل� »mbc.net«: ان 
الورق  إليسا راهنته على لعب 
»الكوتشينة«، وانها ستنتصر 
عليه، ألنها »شاطرة فيها جدا«، 
مشيرا إلى أنه وافق على رهانها، 
وانتصر عليها، ما جعلها حتزن 
بش���دة حتى بكت في الطائرة، 
وأضاف أنه اتصل بها في اليوم 
التالي ليطمئن عليها بعد اخلسارة 
الكبيرة والبكاء، إال أنها طمأنته 

أنها بخير.
وعما إذا كانت إليس���ا أقرب 
إليه من هيفاء وهبي، قال راغب 
عامة، إنه يحتفظ بصداقة مع 
كل منهما، رافضا التمييز بينهما، 
مشيرا إلى أن عاقته بإليسا على 
ما يرام، كم���ا أن هيفاء حبيبة 

قلبه، ملمحا إلى أنه س���يحيي 
 2011 املقبلة  السنة  حفلة رأس 
ف���ي ال� »بيال« مع هيفاء أو مع 
إليسا أو مع االثنتني معا، حيث 

لم يؤخذ القرار بعد.
من ناحية أخرى، أكد عامة 
أنه أنهى تسجيل أغنية الدويتو 
التي جمعته مع الفنانة العاملية 

شاكيرا، وأوضح أن شركة إنتاج 
كل منهما اختارتهما لكي يغنيا 
العربية  معا دويتو باللغت���ني 
واإلجنليزية، وسجلت شاكيرا 
املقاط���ع اإلجنليزية، وس���جل 
راغ���ب املقاطع العربي���ة كاتبا 
كلماتها بنفسه، بعد أن أرسلوا 

اليه اللحن.

هيفاء وهبيإليسا

راغب عالمة

صابرين: اعتزالي شائعة سخيفة
 القاهرة ـ سعيد محمود

نفت الفنانة صابرين ما تردد 
مؤخرا حول اعتزالها التمثيل 
عقب دورها في مسلسل »شيخ 
العرب همام«، مؤكدة ان كل ما 
تردد ال أساس له من الصحة.

وكان قد تردد ان صابرين 
تنوي االعتزال بعد دورها في 
العرب همام«  مسلسل »شيخ 
والتي جّس���دت خال���ه دور 
»صاحلة« الزوجة األولى لشيخ 
العرب، ولكن صابرين نفت كل 
هذه الشائعات ووصفتها بأنها 

شائعات سخيفة.
وأعرب���ت صابري���ن ع���ن 
س���عادتها بالدور الذي قدمته 
رغم االنتقادات التي تعرضت 
لها اال انها تعتبر الدور عامة 
مميزة في مشوارها، وخاصة 
انها عملت م���ع الفنان يحيى 

الفخراني.
يذكر ان عددا كبيرا من النقاد 
أشادوا بدور صابرين في العمل 
رغم الهجوم الذي تعرضت له 
التي كانت  الباروك���ة  نتيجة 
ف���وق احلجاب، وقد  ترتديها 
وصل هذا الهجوم الى حد الدعوة 

ملقاطعة صابرين.

كررت ما صرحت به لـ »األنباء« الشهر الماضي

صباح: أمنيتي الوحيدة أن أموت اآلن
عبرت الشحرورة صباح في حوار لها مع 
»إياف« عن سعادتها بإنتاج عمل فني يحكي 
قصة حياتها، مؤكدة ان اختيار الفنانة كارول 
سماحة لتجسيد شخصيتها كان موفقا حيث 
قالت »سألوني، فقلت انها فنانة ممتازة، كارول 
كويسة كتير«، ملمحة إلى أنها تقاضت مبلغا 
معقوال للمشاركة في العمل وشكرت القائمني 
عليه على جهوده����م المتامه على اكمل وجه.

وبس����ؤالها عن اناقتها والتي مازالت حتافظ 
عليها كررت صباح ما صرحت به ل� »األنباء« 
الشهر املاضي حيث قالت: لن اتنازل عن االناقة 
ابدا رغم اني اؤمن بأنه يكفي وما وصلت إليه 
و»اكتر من هيك، ال، حرام، بيكفي« االفضل اني 
ارتاح نهائيا، وامنيتي ان اموت اآلن، مؤكدة على 
أنها حاليا بالكاد تتحرك وقالت: دماغي شغال 

والباقي عطان، »ولشو ازعج اللي حولي«.

بعد رهان محمد سعد عليه ليعيده للقمة 

»اللمبي 8 جيجا« شريحته.. ُبط!
                  مفرح الشمري

متى نش���اهد الفنان املصري محمد سعد في فيلم سينمائي يحمل قيمة فنية بعيدا عن 
التخبط الذي يعيشه منذ س���نوات؟ هذا السؤال خطر في بالي وأنا أشاهد فيلمه االخير 
»اللمبي 8 جيجا« املعروض حاليا في دور السينما احمللية والذي أحيا من خاله محمد 
سعد شخصية »اللمبي« حلصد إيرادات كبيرة حتى يعود للمقدمة بعد أن ابتعد عنها 

لسنوات!
فيل���م »اللمبي 8 جيجا« رغم ان فكرته جديدة على الس���ينما املصرية فإنها قدمية 
بالنس���بة للس���ينما العاملية، حيث قدمها املخرج الصيني جوفو من خال فيلمه »باي 
شيك« الذي ُعرض عام 2003 وهو من قصص افام اخليال العلمي وحقق ايرادات كبيرة 
بالس���ينما في ذلك الوقت العتماده على اإلبهار إضافة الى األداء اجلميل لبطله بن أفليك 
ولكن »اللمبي« لم يقدم في فيلمه األخير إال بعض األفيهات املستهلكة التي حفظها جمهوره 
ع���ن ظهر قلب رغم التصريحات الصحافية الت���ي اطلقها القائمون عليه قبل عرضه بأنه 

سيشهد عودة محمد سعد للقمة بعد ان ضاعت منه في السنوات املاضية.
لكن تلك التصريحات تبخرت بعد عرض الفيلم، حيث اكتشف املشاهد تدخات محمد سعد 

في أي لقطة دون اي دواع فنية وبأفيهات مكررة وميكن وصفها أحيانا باململة.

ظروف اجتماعية

الفيلم يدور حول محام فقير يعاني من ظروف اجتماعية ومالية قاهرة يس���تغله احد 
دكاترة األعصاب ليجرب عليه اختراعه في زرع »ش���ريحة« في كتفه يحمل عليها كمية 
من املعلومات اخلاصة بش���غل احملامي تصل الى 8 جيجا ليتغير حاله ويصبح غنيا 
ومحاميا مشهورا و»يدوس« على اقربائه لتحقيق طموحاته الى الدرجة التي ينسى 
معه���ا فضل الدكتور عليه بعدما تنكر لوعده بأن يظهر معه في مؤمتر لإلعان عن 
جناح االختراع، األمر الذي يدفع الدكتور لانتقام منه بإرسال ڤيروس يدمر الشريحة 
املزروعة في كتفه ليتحول بعدها الى طفل صغير نتيجة املضاعفات التي حدثت 

له من ذلك »الڤيروس« لتنتهي بعد ذلك أحداث الفيلم.
هذه النهاية املؤسفة لم يقتنع بها اجلمهور خاصة انهم كانوا يتوقعون من 
محمد سعد ان يقدم لهم وجبة فنية دسمة في فيلمه الذي كان يراهن عليه.

ايرادات

مش���كلة محمد س���عد انه هو الذي يخطط ويفكر ويقرر وينفذ أفامه 
دون اللجوء الى فريق عمله وعلى رأس���هم املخرج، وذلك ألنه رمبا يفكر 
فقط في حتقيق اعلى االيرادات بعد ان خفت جنمه في السنوات املاضية 
دون تقدمي رس���الة للجمهور من خال افامه ألن همه األول والوحيد ان 
يضح���ك اجلمهور على ما يقدمه في افامه، وبهذا يعتقد انه وصل للقمة 
وهذا ما فعله في فيلمه األخير بلجوئه الى شخصية »اللمبي« إلنقاذ ما 

ميكن إنقاذه إال أن شريحته اجلديدة طلعت »بُط«!

بن أفليك في فيلم »باي  شيك«

مشهد من الفيلم

بوستر »اللمبي 8 جيجا« 


