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الفنية
بعد عودته من باكستان

الجسمي: ال »دويتو« مع أصالة

القاهرة – سعيد محمود
نفى الفنان اإلماراتي حس����ن اجلسمي وجود دويتو يجمعه 
والفنانة أصالة، مؤكدا أن تلك شائعة يتمنى ان تتحقق في يوم 
من األيام ويسمعها مثله مثل اآلخرين الذين يسألونه عن الدويتو 
دون أن تكون لديه أي أخبار عنه ولو وجد حلنا وكلمات متميزة 
فلن يت����ردد على الفور في وجود دويتو بينه وبن أصالة التي 

يعشق صوتها.
واكد اجلسمي تعافيه من الوعكة الصحية التي أملت به مؤخرا، 
مشيرا إلى أن فترة النقاهة التي قضاها في سويسرا وبريطانيا 
وكذلك أداؤه العمرة في األراضي املقدس����ة ساهما بشكل كبيرة 
في اس����تعادته للياقته الصحية والنفس����ية، مشيرا الى انه لم 
يكن مريضا كما ظن البعض بل كان مرهقا من كثرة االرتباطات 
والعم����ل واحلمد هلل 

على كل حال.
اجلدير بالذكر ان 
حسن اجلسمي عاد 
مؤخرا من باكستان 
بعد مشاركته ضمن 
التي يتبناها  احلملة 
الشيخ محمد بن زايد 
آل نهي����ان ولي عهد 
اإلمارات في برنامج 
»تكاتف« الذي تقوده 
مدينة أبوظبي من أجل 
إلى باكستان  الذهاب 
املنكوبن  ملس����اعدة 
الذين تضرروا نتيجة 
الفيضانات األخيرة.

حسني اجلسمي

أصالة نصري

اعتذرت لجمهورها وفريق عمل المسرحية عما حدث 

فاطمة: العيد بال »وناسة« .. بسبب المتعهد!
مفرح الشمري

أكدت النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم 
ان السبب الرئيسي في عدم عرض مسرحيتها 
»وناسة« في فترة عيد الفطر بقطر إلخالل املتعهد 
ببنود العقد الذي وقعته معه في الدوحة حيث 
طلب منها تأجيل عرضه���ا الى عيد األضحى 

ألسباب واهية.
»األنباء« هاتفت فاطمة لتعرف منها تفاصيل 
الرمضانية فإلى  املش���كلة وأصداء أعماله���ا 

التفاصيل:
ليش ما عرضت مسرحية »وناسة« بالعيد؟

ف���ي البداية أقدم اعت���ذاري جلمهوري في 
قطر على عدم عرض املسرحية وذلك بسبب 
إخالل املتعهد بالعقد الذي بيني وبينه وثانيا 
أقدم اعتذاري ألسرة مسرحيتي الذين رحبوا 
باملش���اركة رغم مش���اغلهم الكثيرة في فترة 
العيد ولك���ن املتعهد خذلني وأحرجني كثيرا 

أمامهم.
طيب ليش أخل بالعقد؟

واهلل ما ادري هذا السؤال يوجه له خاصة 
وانني وفريق مسرحيتي جهزنا العدة للعرض 
املس���رحي ولكن فوجئت بأن املتعهد يتحجج 
بحجج واهية وطلب مني تأجيل العرض لعيد 
األضحى كما ان الكثير من اجلماهير اخلليجية 
لديهم علم بعرض املسرحية في قطر وفوجئوا 
بعدم عرضها ما أحزنني كثيرا خاصة وانني 
اعتذرت عن العديد من املسرحيات بسبب عقدي 

مع هذا املتعهد الذي لم يلتزم بكلمته.
وراح تعرضون في عيد األضحى؟

للحن ما ندري وهذا األمر يرجع الرتباطات 
فريق العمل وللعلم هاملسرحية مطلوبة كثيرا 
ف���ي اخلليج نظرا للقضاي���ا االجتماعية اللي 

تتناولها وهذا األمر يسعدني كثيرا.
ش��لون ردة فع��ل الن��اس عل��ى أدوارچ في 

املسلسالت الرمضانية؟
احلمد هلل على كل حال ردود الفعل إيجابية 
خاصة حول ظهوري مبسلسل »سوالف طفاش« 
م���ع انني ضيفة ش���رف ب���س اجلمهور حب 
شخصيتي امللس���ونة وهالشي خلى القائمن 
على العامل يس���ندون لي شخصية ثابتة في 

اجلزء الثالث من هذا العمل الكوميدي.
و»أصعب الكالم«؟

الن���اس حبون���ي فيه ألن���ه الكراكتر اللي 
س���ويته ملفت للنظر وأنا سعيدة بهذه اآلراء 
اللي تشعرني اني أسير في الطريق الصحيح 

في اختيار أدواري.
وبالنسبة ل� »على موتها أغني«؟

للحن قاعدين يتابعونه الناس وهالش���ي 
يخليني سعيدة مع انه مت عرضه في رمضان 
بس فكرة املسلسل وايد حلوة وقريبة من الناس 
وأمتنى ان تنال أعمالي املقبلة النجاح في عيون 

جمهوري الذي أعتبره تاجًا على رأسي.
و»أصيل«؟

هاملسلسل الناس تابعته ألنه يحمل بن طياته 
رسائل قيمة في كيفية احملافظة على سلوكنا 
وقيمنا وهي بحد ذاتها رس���ائل توعوية وهلل 
احلمد وصلت للناس وأنا سعيدة بالتعامل مع 

حملة »متكن« اإلعالنية.
شنو جديدچ؟

لدي عدة نصوص درامية مش���غولة حاليا 
بقراءتها ولم اختر حتى هذه اللحظة أيا منها 
وهي نصوص من منتجن من البحرين واخلليج 
وإن شاء اهلل بعد انتهائي من قراءتها سأقرر 

املشاركة بها أم االعتذار ألصحابها.

النجمة البحرينية فاطمة عبدالرحيم فاطمة في مسلسل »سوالف طفاش«

فن���ان مش���هور بعدما 
انسحب من مسرحية بسّبة 
مخرجه���ا الضعيف هاأليام 
مستغرب انه إعالن املسرحية 
 للح���ن في���ه صورت���ه.. 

صچ اي شيء!

انسحاب
مقدم برامج نفى انه قايل 
حق زمالئ����ه انه في محطات 
تلفزيوني����ة طالبت����ه بعد ما 
واجهوه مسؤولن القناة اللي 
يشتغل فيها احلن باللي قاله.. 

عيل ال جتذب مرة ثانية!

مطلوب
ممث���ل ش���اب يعتقد ان 
املستوى »العالي« اللي قاعد 
يقدمه في إحدى مسرحيات 
األطفال راح يخلي املنتجن 
ينادونه في أعمالهم الدرامية.. 

خير إن شاء اهلل!

مستوى

تامر حسني: القطيعة مع والدي »فبركة«

عمر الشريف يتهم الشعب المصري بـ »الجهل«

محمد منير يحيي حفاًل باإلسكندرية 
ام.بي.سي: نفى الفنان تامر بعد 4 أيام على وفاة شقيقه

حسني ما تردد مؤخرا عن وجود 
قطيعة مع والده استمرت ثالث 
سنوات، وقال ان ما نشره البعض 
عن الصل����ح بينهما في احدى 
املناس����بات االجتماعية مجرد 
»فبركة صحافي����ة« في الوقت 
نفسه أكد انه تلقى عروضا بعد 

انتهاء عقده مع منتجه.
وشدد تامر على ان عالقته 
بوال����ده عل����ى ما ي����رام، وانه 
يرافقه في العديد من املناسبات 
واحلفالت، كما انه كان مرافقا له 
في املستشفى بعد حادث السيارة 

الذي أصيب فيه.
م����ن جانب آخ����ر، اكد تامر 
انه تلقى عروضا من املنتجن 

مبجرد علمهم بانتهاء تعاقده مع 
املنتج محمد السبكي الذي أنتج 
له معظم أفالمه الس����ينمائية، 
مش����يرا الى انه لم يقرر حتى 
اآلن م����ع اي منتج س����يتعاقد، 
وان املسألة مازالت قيد الدراسة 
الع����رض األفضل من  لتحديد 
جمي����ع اجلوانب، وليس طبقا 

للمبلغ املالي فقط.
وعلى صعيد آخر، قال تامر 
انه انتهى من كتابة فيلم »عمر 
وس����لمى 3« واملقرر البدء في 
تصويره قريبا، الفيلم سيناريو 
وحوار احمد عبدالفتاح، وسيقوم 
بإخراجه املخرج الصاعد محمد 
س����امي، والذي أخرج له كليب 

»تعرفي بحلم ايه«.

كعادته في اطالق التصريحات النارية 
خالل الندوات واملناس���بات العامة، اتهم 
الفنان عمر الش���ريف الش���عب املصري 
باجلهل والس���طحية، مؤكدا ان اجلمهور 
املصري ال يهتم باألفالم التي حتمل فكرة 

جادة بحسب موقع »الفن اونالين«.
جاء ذلك خالل ندوة فيلمه »املسافر« 
الذي يشارك في أنشطة مهرجان االسكندرية 
السينمائي، حيث أعلن الشريف انه غير 
راض عن املستوى الذي ظهر به الفيلم، 
بل أكد أنه أس���وأ عم���ل فيلم قدمه خالل 

مشواره.
واشار قائال: أعجبت بسيناريو الفيلم 
عندما قرأته ووافقت على القيام بدوري 
في الفيلم والذي كان بالنسبة لي جيدا، 
ولم أشاهد الفيلم متكامال اال في البندقية، 
وقد الحظت وجود اخطاء في الفيلم اعتقد 
انه مت تعديلها بعد مرور عام على عرضه 
األول، اال اني لم أشاهد الفيلم للمرة الثانية 

حتى اآلن.

وشهدت الندوة التي أدارها الناقد طارق 
الشناوي وشارك فيها عمر الشريف وسيرين 
عبد النور وشريف رمزي وممدوح الليثي 
ومخرج ومؤلف الفيلم أحمد ماهر هجوما 
حادا على الفيلم من قبل النقاد، حيث وصف 
النقاد الفيلم بالغموض وعدم وضوح فكرته، 
كما ش���هدت انتقادات حادة أيضا لكل من 
خالد النبوي حيث اتهمه البعض بأنه يقلد 
عمر الشريف في الفيلم، والفنانة اللبنانية 
سيرين عبد النور حيث أكد البعض ان أداءها 

جاء دون املستوى.
يذك���ر ان فيلم »املس���افر« انتاج وزارة 
الثقافة املصري���ة، وكان مقررا ان يعرض 
الفيلم للمرة األولى في مصر ضمن أنشطة 
مسابقة الفيلم العربي في مهرجان القاهرة 
السينمائي ومت سحبه في آخر حلظة، وهذه 
هي املرة األولى التي يعرض فيها أمام النقاد 
املصرين، ومن املفترض حسب املخرج ان 
يتم طرحه جتاريا الشهر املقبل في السوق 

املصري.

د.ب.أ: طغى احل����زن على حفل املطرب املصري 
محمد منير في االس����كندرية اول من أمس األربعاء 
وحاول مرارا التغلب على دموعه على خشبة املسرح 

لكنه لم يستطع عدة مرات.
وأحي����ا منير حفال حض����ره اآلالف على هامش 
مهرجان االس����كندرية السينمائي مبناسبة اختيار 
املدينة عاصمة للسياحة العربية رغم شكوك حول 
إمكانية التزامه مبوعد احلفل بس����بب وفاة شقيقه 

األكبر فاروق ثاني أيام عيد الفطر.
واس����تقبل اجلمهور احملتش����د في ملعب بنادي 
سموحة الرياضي، منير امللقب ب� »امللك« بتصفيق 
حاد حتية له على موقفه من احلفل الذي حدد موعده 

قبل فترة وفتحت أبواب احلجز له قبل 3 أسابيع.
وعلى غي����ر عادته، بدأ منير احلفل بغناء »علي 

صوتك بالغنا« التي اعتبره����ا احلاضرون تعبيرا 
صريحا منه عن مدى قوته في مواجهة أحزانه على 
وفاة شقيقه، لكنه لم يتمالك نفسه أثناء األداء ليظهر 
جليا للحاضرين في صوته أثر البكاء الذي زاد حماس 

اجلمهور لتحيته والتجاوب مع أدائه.
بعدها قدم منير عددا من األغنيات احلزينة مثل 
»الرزق على اهلل.. الدامي اهلل« و»طول ما احنا عايشن.. 
ما بنجرحش العاشقن« و»يونس« ليتأكد للجمهور 
ان مزاجه الشخصي ال يتحمل تقدمي أغنيات مبهجة 

كعادته في حفالته اجلماهيرية.
وعلى غير العادة، لم يكمل منير الساعة رغم ان 
حفالته في العادة تتواصل ملا يزيد على 3 ساعات 
وسط جتاوب جماهيري ملحوظ من جمهوره الذي 

يحفظ كامل أغنياته.

روال سعد: هيفاء لم تربح قضية »إيه ده«
أكدت املطربة اللبنانية روال 
سعد انها ستستمر في مالحقة 
مواطنتها هيفاء وهبي بش���أن 
اخلالف بينهما على ملكية أغنية 
»ايه ده«،  وقالت: هيفاء وهبي لم 
تربح الدعوى املقامة بخصوص 
اخلالف على ملكية األغنية بشكل 
نهائي لكنها فقط جنحت في وقف 
طرحها، مؤكدة ان مدير أعمالها 
سيتابع القضية، خاصة ان هناك 
أوراقا ثبوتية تثبت حقها، معربة 
عن ثقتها بأنها ستربح القضية 

بحسب »ام بي سي. نت«.
الفنانة  واملعروف ان مكتب 

هيف���اء وهبي اإلعالمي كان ق���د أصدر بيانا يؤكد في���ه ان القضاء 
اللبنان���ي أصدر حكما يتعلق بالنزاع القانوني احلاصل على أغنية 
»إيه ده إي���ه ده« التي كانت هيفاء متل���ك تنازالتها، واتهمت مدير 
أعمالها السابق حمادة اسماعيل ببيعها لروال سعد انتقاما منها، بعد 

انتهاء التعامل بينهما.
وبحس���ب البيان، أصدر القاضي قرارا قضى باإلبقاء على القرار 

السابق مبنع الفنانة روال سعد 
من أداء وتصوير أغنية »إيه ده 
إيه ده الصوت ده جي منن« بأي 

شكل من األشكال.
وفيما يتعلق باجلدل الذي دار 
حول مسلسل الشحرورة، أكدت 
روال س���عد ان اسمها لم يطرح 
للدور أساس���ا من قبل منتجي 
العمل، بل كانت السيدة صباح 
قد اقترحت اسمها، مؤكدة على 
ان تأدية ش���خصية الصبوحة 
غير سهل ومس���ؤولية كبيرة، 
لكونها شخصية محبوبة والناس 
عايشوا مسيرتها الفنية، وقالت 
هي مازالت تعيش بيننا الى اليوم، ونفت ان يكون منتج مسلس���ل 
»الصبوحة« اخلاص بحياة الفنانة الكبيرة صباح قد استبعدها من 

العمل نتيجة طلبها مبالغ مالية خيالية.
وفي السياق نفسه وصفت روال مواطنتها كارول سماحة »بالشاطرة 
والقادرة على حتقيق املهمة، متمنية لها التوفيق والنجاح مضيفة: 

»كارول بتستاهل«.

هيفاء وهبي روال سعد

تامر حسنيمحمد منير

عمر الشريف


