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الزوج بعيد عن الوسط الفني ويحترم عملها

هدى حداد: دخلت القفص الذهبي من دون »طنة ورنة«
عادل إمام تحت حراسة مشددة 

داخل محكمة جنوب القاهرة
انتهى الفنان عادل إم���ام االثنني املاضي من 
تصوير املشاهد املتبقية له من فيلم »زهامير« 
داخل محكمة جنوب القاهرة، وذلك باالش���تراك 

مع الفنان لطفي لبيب.
واس���تمر التصوير ملدة يوم كامل، ويستعد 
الفن���ان عادل إمام مبش���اركة باقي فريق العمل 
للس���فر إلى لبنان الس���تكمال تصوير املشاهد 

املتبقية هناك.
وقد بدأ الفنان عادل إمام التصوير في الصباح 
الباكر حتت حراسة مشددة من أمن محكمة جنوب 
القاهرة برئاس���ة املستشار محمد السيد، وذلك 
حرصا على مساعدته في االنتهاء من التصوير 
مبكرا خاصة في ظل االزدحام الذي تشهده احملكمة 

باستمرار- حسب »اليوم السابع«.
اجلدير بالذك���ر ان فيلم »زهامير«من تأليف 
نادر صالح الدين، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك 
في بطولته عدد من النجوم الشباب، منهم أحمد 
رزق وفتحي عبدالوهاب، ونيللي كرمي التي جتسد 
شخصية املمرضة، ورانيا يوسف، وتدور أحداث 
الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول أب ثري، 
مصاب مبرض الزهامير، ولديه كثير من األمالك 

عادل إماموالعقارات، ولديه ابنان يطمعان في ثروته.

»جالبية« منة »المثيرة« وحركات 
محمد فؤاد وخالد زكي تثير انتقادات 

الفنانة منة فضالي، المثيرة للجدل كعادتها، احتفلت مؤخرا 
بعيد ميالدها باحد فنادق القاهرة، وأثارت الجالبية التي ارتدتها 
خالل الحف����ل حفيظة جمهورها على االنترنت، حيث هاجمها 
عدد كبير من زوار مواقع االنترنت نظرا لكون الجالبية التي 
ارتدتها مثي����رة، اضافة الى قيامها بحركات وايماءات جعلتها 
تبدو وكأنها في حالة هس����تيرية، وشملت االنتقادات الفنان 
محمد فؤاد والصور التي التقطتها عدسات المصورين لهما في 
أوضاع غريبة لم يعتادوا على رؤية محمد فؤاد فيها، وكذلك 
وجود الفنان خالد زكي ضمن الحضور وصوره مع منة فضالي 

التي كانت صدمة لجمهوره. منة فضالي

هاني متواسي معلقا بالسقف في »وينك حبيبي«

محمد املنصور مع سعاد عبداهلل في مشهد من »زوارة خميس«

متواسي تريث في التعليق على تصوير األغنية

يعقوب المهنا: »وينك حبيبي« 
رّوج ألفكار المخرجين الخليجيين

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
شكل واسلوب جديدان انتهجهما 
املخرج املتميز يعقوب املهنا اثناء 
اخراجه لكليب اغنية »وينك حبيبي« 
للفنان هاني متواسي وهي من كلمات 
وأحلان حس���ام حسن، وصورتها 
شركة »بالتينوم ريكوردز« التابعة 
ملجموعة mbc وقد تولى حسن جابر 
من »اي شوت« مهام املنتج املنفذ 
فيه، حيث يظهر متواسي في الكليب 
باطاللة مختلفة عن كليباته السابقة، 
في ظ���ل اعتماد املخرج املهنا على 
البعد الفني للكليب أكثر منه على 

السيناريو. 
وعن الكليب قال املهنا: اعتمدنا 
ف���ي تصويره على فك���رة جديدة 
مس���توحاة م���ن أفالم االكش���ن، 
واستعملنا خدعة بصرية أظهرت 
الفنان هاني متواسي كأنه معلق في 

سقف الغرفة، في مشهد رمزي يعبر عن اشتياقه 
الى احلبيبة ومتسكه بها.

 واضاف: »بالتينوم ريكوردز« هي اليوم بوابة 
اخلليجيني الى باقي الدول العربية، اذ ساهمت عبر 
اختياره لتصوير هذا الكليب في تعزيز التعاونات 
اخلليجية العربية، االمر الذي يس���اهم حتما في 
تقدمي خلطة جديدة في عالم االغنيات املصورة، 
وأيضا روج الفكار املخرجني اخلليجيني ورؤيتهم 
الفنية من خالل كليبات يخرجونها ملطربني غير 

خليجيني. 
واستطرد املهنا: جنحت في تقدمي رومانسية 
هاني بصورة تتناسب مع االيقاع السريع لالغنية، 
وتفاجأت بتواضع هذا الفنان، واحترافه في العمل، 
واني س���عيد بتلبية شركة »بالتينوم ريكوردز« 
جلميع االحتياجات الفنية واالنتاجية واللوجستية 

التي طلبتها، وأسجل تقديري لسياسة عدم االحتكار 
التي تعتمدها الشركة، والتي تدل على فهمها التام 
للساحة الفنية، وعلى ثقتها الكبيرة بقدرات جنومها 

وفريق عملها. 
من جهته، تريث متواس���ي في التعليق على 
تصوير أغنيته، مكتفيا بالقول انه سينتظر ردود 
فعل اجلمهور والصحافة على الستايل اجلديد الذي 
أطل به، مشيرا الى أن املشاهد سيشعر بأن غياب 
»الستوري بورد« التقليدية عزز في هذا الكليب 

وجود الروح الفنية واالخراجية. 
 جتدر االش���ارة الى أن قناة »وناسة« التابعة 
ملجموعة mbc بدأت بعرض كليب »وينك حبيبي« 
من ألبوم »عذرا حبيبي«، على أن يبدأ عرضها على 
باقي القنوات املوسيقية اعتبارا من االسبوع االول 

من شهر أكتوبر املقبل.

تستضيف المنصور للتحدث عن »زوارة خميس«

ناديا بركات: »هال وغال« ال يتعدى الخطوط الحمراء

البرنامـج محل ثقـة كل الفنانيـن العرب 
الكويتيين النجـوم  مـع  فيه  بالتحاور  وسـعدت 

    عبدالحميد الخطيب
عبرت املذيعة املتميزة ناديا بركات 
عن س���عادتها باالصداء االيجابية التي 
يحظى بها برنامجها احلواري الفني الناجح 
»هال وغال« على قن���اة ابوظبي االمارات 
مرجع���ة هذا النجاح ال���ى اجتهاد فريق 
العم���ل ومثابرته لتوفير افضل االجواء 
لضيوف البرنامج م���ن جنوم الفن في 

الوطن العربي.
واضافت: البرنامج يبتعد في طرحه عن 
أي جتريح وال يتعدى اخلطوط احلمراء 
للضيوف وهذا جعلنا محل ثقة كل الفنانني 
العرب، مشيرة الى ان »هال وغال« يتضمن 
أربع فقرات األول���ى ترتكز على معرفة 
مدى التأثير الذي تركه الضيف في الرأي 
العام ومن ثم يتطرق احلوار الى االعمال 

الفنية وذكريات الضيف. 
واس���تطردت: يزداد احلوار تشويقا 
مع تعرف املش���اهد أكثر على اجلوانب 
الش���خصية للضي���وف وهواياته���م 
واألشخاص املقربني منهم، لينتهي اللقاء 
مع تقرير مصور حلدث األسبوع حيث 
يتحدث الضيف عن مواضيع عامة في 

املجتمع.

وتابعت: لقد هوجم البرنامج كثيرا وقيل 
انه يتعرض ملواضيع حساسة جدا في حياة 
النج���وم لكن امتنى من هؤالء ان يش���اهدوا 
البرنامج من بدايته حتى نهايته وسيعلمون 
اننا ال نكذب او نخترع كالما ليس صحيحا، 
ومعظم ما يتم مناقشته في البرنامج منشور 
في وسائل االعالم ويأتي الضيف ليشرح وجهة 
نظره ويوضح حقيقة اللغط الذي يدور حول 

هذا اخلبر وهذا كله مبحض ارادة الضيف.
وعن اس���تضافة النجوم الكويتيني قالت 
بركات: لقد س���عدت جدا باحلوار مع نخبة 
من الفنانني الكويتيني وانتظروني في حلقة 
غ���د مع الفنان القدير محم���د املنصور الذي 
سيكشف لنا جوانب عديدة من مسلسل »زوارة 
خميس« والذي اثار جدال في الشارع اخلليجي 
الفترة املاضية، متمنية ان تنال جميع حلقات 

البرنامج اعجاب اجلمهور.
اجلدي���ر بالذكر ان برنام���ج »هال وغال« 
 اس���تضاف نخب���ة م���ن أمل���ع النج���وم في 
الوط���ن العربي منهم الفنانة هدى حس���ني 
والفنانة رباب ورغدة واملخرج باسل اخلطيب 
وغيرهم ويعرض كل يوم سبت على شاشة 
قناة أبوظبي االمارات الس���اعة 20 بتوقيت 

السعودية.

يعقوب املهنا

 مط���رب خليجي ش���اب بعدما 
»زعل« على شركة إنتاجه هاأليام 
قاعد يدور واس���طات علشان يرد 
الش���ركات  حقه���ا بعدما رفضت 
توزيع ألبومه اليديد.. ليش اللقافة 

يالطيب!

لقافة
الطريچ  ممثلة بعدما »مه���دت« 
ألحد املنتج���ني بالتعامل مع إحدى 
القن���وات هاأليام رافع عليها دعوى 
قضائية يطالبه���ا بتعويض لعدم 
التزامها بالعقد اللي موقعته معاه.. 

صچ منكر حسنة!

تعويض
مقدمة برامج توها طالعة من البيضة 
وافقت على تقدمي برنامج تلفزيوني 
من����وع بعد ما »حن����ت« على معدينه 
اس����تبعاد زميلة لها كانت ستشاركها 
في تقدميه بسبة انه أهلها ما يرضون 

تطلع معاها.. احلمد هلل والشكر!

استبعاد

بيروت ـ بولين فاضل
رغم ان مش���وارها الفني الي���زال في بدايته 
وطموحاتها الكثيرة في رسم املستقبل، لم تتردد 
الفنانة هدى حداد في دخول القفص الذهبي مع 
الشاب الذي هتف له قلبها وقبل به عقلها، هدى 
املقتنعة بأن الفن ليس إال مرحلة في حياة الفنان 
بينما العائلة هي التي تبقى، تعيش اليوم أيامها 
األولى كزوجة واعية ملسؤولياتها اجلديدة مع 
العلم انها مصرة على االس���تمرار في نشاطها 
الفني إال في حال بدأ الفن يهدد كيانها الزوجي. 

»األنباء« حاورت هدى حداد فإلى التفاصيل:
خطوة زواجك أتت مفاجئة، خصوصا انك كنت 
ترددي��ن دائما ان الوقت اآلن ه��و للفن ال للزواج، 

فما الذي حصل؟
الق���رار ولد فجأة وحتديدا قبل اس���بوع من 
موعد الزواج، لم نكن قد خططنا لشيء وفجأة 
قررنا الزواج، في النهاية عندما يأتي النصيب 

ال ميكن ألحد ان يقفل الباب في وجهه.

تفاهم

كم مضى من الوقت على معرفتك بزوجك؟
مضى وقت ال بأس ب���ه واألهم في األمر اننا 
كنا على تفاهم تام وهذا ما جعل العالقة تنجح 

وتصل الى مرحلة الزواج.
هو من خارج الوسط الفني، أليس كذلك؟

هو يعمل في مجال احملاماة وبعيد كل البعد 
عن الفن.

هل هذا أفضل في رأيك؟
ال يهم إن كان من خارج الوسط الفني او من 
داخله بل املهم ان يكون متفهما لوضعي كفنانة 
ويتمتع بسعة صدر، كما من املهم ان تكون هناك 

ثقة زائدة بني الطرفني.
ملاذا اخترت الزواج م��ن دون طنة ورنة وحفل 

زفاف كبير؟
فضلت انا وزوج���ي ان يكون احلفل عائليا 
وحميما من دون مدعوين ال من الوس���ط الفني 
وال من الوسط اإلعالمي، فحياة الفنان هي دائما 
حتت الضوء وتفتقر الى احلميمية، لذا أحببت 
ان يك���ون حفل زواجي في حضور املقربني جدا 

وعلى شيء من احلميمية.
س��تواصلني مسيرتك في الفن كما في السابق ام 

ان أولوياتك اختلفت بعد الزواج؟
الزواج لم يؤثر على فني بدليل اني مستمرة في 
نشاطي الفني وأعد ألعمال جديدة رغم اني مازلت 
عروسا جديدة، في مرحلة الحقة عندما ُأرزق بإذن 
اهلل بأطفال ستصبح األولوية لهم لكن األكيد ان 

هذا األمر لن يأخذني كليا من الفن.
زوجك كم يدعمك كفنانة؟

هو داعم كبير لي.
ألم تخشي ان ينحسر معجبوك جراء زواجك؟

أعتقد ان الزواج ال يؤثر على موضوع املعجبني 
ومثلما لي معجب���ون لزوجي أيضا معجبات في 

وسطه، وهذا أمر بديهي.

أشخاص عاديون

أسمع فنانات يرددن في ضوء جتربتهن ان الفن 
والزواج ال يلتقيان، ما تعليقك؟

مقولة ان الفنانني يطلقون اكثر من األشخاص 
العاديني غير صحيحة بدليل ارتفاع نسبة الطالق 
خارج الوسط الفني، من هذا املنطلق أرى ان زواج 
الفنان او الفنانة غير محكوم بالطالق مادام الطرفان 

متفاهمني، »وعارفني حالنا شو بدن«.
إذا أتى يوم ُخي��رت فيه بني فنك وعائلتك، فماذا 

تختارين؟
إذا شعرت يوما بان الفن هو السبب وراء خراب 
بيتي وسيؤدي بي الى الطالق، فاألكيد اني سأفضل 
بيتي على فني، في النهاية الفن هو مرحلة في حياة 
الفنان وأنا لن أظل كل حياتي فنانة شابة وجميلة 

لكني سأظل جميلة في عيون زوجي وأوالدي.
ما أقرب عمل سيصدر لك؟

ستصدر لي أغنية منفردة باللهجة اللبنانية 
قريبا من أحلان هيثم زياد وتوزيع طوني س���ابا 

واإلنتاج سيكون لشركة »أرابيكا ميوزيك«.
كم تلقيت من الدعم واالهتمام من هذه الشركة؟

حتى اليوم ماش���ي احلال، »بعدين ما بعرف 
شو بيصير«.

يعني راضية كل الرضا؟
أكيد ولوال ذلك لتركت الشركة.

ناديا بركات


