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الفنية

مقدم برامج قاعد يلف على 
القنوات علشان يشتغل فيها 
و»دشش« واسطات علشان 
يقبلونه بس هالقنوات مو 
مقتنعني بطلته الباهتة.. يبه 

انته وين والتقدمي وين!

واسطة
ممثلة قلبه���ا »اخضر« 
اللي  متضايقة م���ن احلقد 
موجود بقلب زميلتها ضدها 
مع انها س���اعدتها كثيرا في 
بداية مشوارها مثل ما تقول: 

اهلل يعينچ!

حقد
ممثلة خليجي���ة بعدما 
الني���ة مع خالتها  »صفت« 
املمثل���ة هاالي���ام تبي تنفذ 
رغبتها بتشكيل فرقة غنائية 
الن���ه صوتها حل���و مثل ما 

تقول.. خير ان شاء اهلل!

فرقة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي »معجباني« 
مع مطرب أميركي

االعالم على اجازة النصوص.
واستطرد: لو اخذنا موضوع االنتاج من اجلانب 
احلميد فسنجد ان الدراما عبارة عن سوق مفتوح 
ومكتظ باالعمال وفيه الرخيص والغالي، وللعلم 
اذا لم تكن هناك اعمال ضعيفة فلن نشعر بنجاح 

االعمال القوية.
الس���ينما ومش���اركته  وعن 
فيها قال ايراج: لقد ش���اركت في 
فيل���م »فرصة اخرى« حلس���ن 
عبدال وقد ح���از اعجاب كل من 
شاهدت واعلن من خالل »األنباء« 
اس���تعدادي التام لدعم اي افكار 
س���ينمائية من شأنها ان تساعد 
في رفع مستوى هذه الصناعة، 
نحن لدين���ا االمكانات واملواهب 
التي حتتاج الستغالل  املتميزة 
صحيح، ولن انسى موقف الفنان 
القدير سعد الفرج الذي طلب مني 
ان يذهب الى الس���ينما ملشاهدة 
فيلم »فرصة اخرى« بعد ان علم 
انه مجهود شبابي كويتي، ويكفي 
تشجيعه لنا والذي شكل دافعا 
كبيرا ملواصلة مشوارنا في هذا 

اجلانب.
اجلدير بالذكر ان الفنان احمد 
ايراج شارك في مسلسل »املنقسي« 
مع الفن���ان القدير غامن الصالح 
واحمد جوهر وعبدالرحمن العقل 
وآخري���ن وكذلك في مسلس���ل 
»متلف الروح« مع غامن السليطي 
وعبداحملسن النمر وزهرة عرفات 
وهيفاء حسني وفاطمة احلوسني، 
وعدد م���ن النجوم، كما كانت له 
جتربة مسرحية ناجحة مع فرقة 
ستيج جروب فترة العيد من خالل 
مسرحية االطفال »املدينة الثلجية« 

التي نالت استحسان اجلميع.

هوليوود اخلليج وبها اكبر االنتاجات الدرامية كل 
عام لكن يعيبها وجود بعض املنتجني الدخالء الذين 
ال يعرفون شيئا عن الفن ويقدمون اعماال ضعيفة 

تظهر مجتمعنا بصورة ليست جيدة.
وزاد: لذلك اطالب بوج���ود رقابة صارمة على 
هؤالء الدخالء مثمنا احملاذير التي وضعتها وزارة 

الدرامية هذا العام ق���ال: اعتقد ان هناك طفرة في 
االنتاج���ات اخلليجية، الس���يما ان القائمني عليها 
محترفون مثل املنتج احمد اجلسمي واملخرج احمد 
املقلة واملنتج حسن عسيري وغيرهم والذين ميدون 

الساحة الفنية بأعمال رائعة مليئة بالنجوم.
وتابع: اما بالنس���بة للكوي���ت فكلنا نعلم انها 

عبدالحميد الخطيب
قال الفنان احمد ايراج ان املنتجني احيانا يحصرون 
الفنان في منطقة متثيلية واحدة، ما جعل البعض 
في الفترة االخيرة يظهر في ادوار مكررة، مش���يرا 
الى انه يبحث عن الشخصيات التي تستفزه وتشكل 

اضافة الى مشواره الفني.
اي���راج في تصريح  واضاف 
ل�»األنباء«: ال انكر انني اقوم بأداء 
ادوار متشابهة في بعض االحيان 
لكن احاول ان يكون الفارق الزمني 
بينها اكثر من عامني حتى ال ميلني 
الناس، ملمحا الى انه اس���تطاع 
ان  الهروب من احلصري���ة بعد 
ف���ي بداياته عدة  عرضت عليه 
اعمال كوميدية عقب جناحه في 
مسلسل »جرح الزمن« مع النجم 

طارق العلي.
وعن س���بب عدم مش���اركته 
ف���ي رمض���ان م���ع الفنانت���ني 
القديرتني سعاد عبداهلل وحياة 
الفه���د اوضح انه بع���د انتهائه 
من تصوير مسلس���ل »نور في 
س���ماء صافية« عرضت عليه ام 
طالل العمل في مسلسل »زوارة 
خميس« لكنه آثر ان يعتذر لصغر 
 حجم ال���دور، كما عرضت عليه 
ام سوزان املشاركة في مسلسل 
»ليل���ة عيد« لكن���ه اعتذر ايضا 
الرتباطه بتصوير »املنقس���ي«، 
مشددا على انه سعيد بترشيحهما 
له ف���ي اعمالهما وقال: العمل مع 
هاتني الرائدتني يشكل اكبر استفادة 
الي فنان والسيما انهما ال تبخالن 
علينا بالتوجيه والنصيحة مشيدا 
بعمليهما اللذين حازا اعجاب كل 

من شاهدهما.
ف���ي االنتاجات  وحول رأيه 

باسم سمرة زعيم شبكة دعارة

س���افرت مؤخرا الفنانة هيفاء وهبي إلى الواليات املتحدة 
األميركية لتس���جيل أحدث اغنياتها بعن���وان »معجباني« من 

كلمات امير طعيمة وأحلان محمد رحيم وتوزيع متيم.
وم���ن املقرر ان تش���ارك هيفاء وهبي بالغن���اء مع مطرب 
اميركي شهير ولكن رفضت االفصاح عن اسمه ليكون مفاجأة 

للجمهور.
كما تستعد هيفاء لتصوير الدويتو بطريقة الڤيديو كليب 

فور عودتها من اميركا خالل اسبوع.
يذكر ان هيفاء وهبي حضرت حفل زفاف شقيق زوجها احمد 
ابوهش���يمة واحيا احلفل الفنانة شيرين عبدالوهاب وسميرة 

سعيد.

القاهرة ـ سعيد محمود
يبدأ الفنان باسم سمرة في اول 
نوفمبر القادم تصوير مشاهده 
في فيلم »مركز التجارة العاملي« 
من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن 
اخراج يسري نصر اهلل وبطولة 
منة ش���لبي ومحم���ود حميدة. 
ويتناول الفيلم جتارة االجساد 
الذي  السفلي  والدعارة والعالم 

يتحكم في هذه التجارة.
من ناحية اخرى ابدى باسم 
سمرة س���عادته بنجاح االعمال 
التي ش���ارك فيها في  الدرامية 

رمضان املاضي.

طالب بوجود رقابة صارمة على المنتجين الدخالء

أحمد إيراج: الدراما سوق مفتوح
فيه الرخيص والغالي

.. وفي مسلسل »املنقسي«

Red Carpet
عند تواجد »األنباء« 
الفنان أحمد  في مكتب 
اللون  إيراج الحظنا أن 
األحمر يغلب على املكان 
وبسؤالنا عن سبب ذلك 
قال ان املكتب هو مقر 
ش��ركته اجلديدة وهي 
لإلنت��اج الفني وحتمل 
اس��م »Red Carpet« ما 
اللون األحمر هو  جعل 
األنس��ب في تأس��يس 
الش��ركة، مؤك��دا ان��ه 
سيس��عى م��ن خاللها 
الى انتاج أعمال درامية 
ومس��رحية مس��تغال 
خبرته في الوسط الفني 
الفنية  إليصال رسالته 
من خ��الل أعمال ترقى 
إلى الذوق العام وحتترم 
عاداتنا وتقاليدنا الشرقية 
كاشفا عن دراسته لبعض 
النص��وص هذه الفترة 
ليخت��ار احدها خلوض 
أولى جتاربه اإلنتاجية.

أحمد إيراج في مسلسل »متلف الروح« مع هيفاء حسني

باسم سمرة

محمد هنيدي: لن أقدم مشهدًا فيه 
قبلة  ألنني مؤمن بفني وأخاف ربي

ذكر النجم الكوميدي محمد هنيدي على مدونة ناس السؤال 
الذي يتردد في ذهن جمهوره قائال: هناك سؤال دائما ما يسألني 
إي���اه جمهوري في كل مكان وهو هل توافق على تقدمي مش���اهد 
س���اخنة في أفالمك؟ وإجابتي الدائمة عليه بالنفي طبعا ألنني 
أخجل منها، كما ان اجلمهور لن يصدقني ألن األدوار التي أقدمها 
ال تناس���ب تلك املشاهد وال تستخدم في الكوميدي من األساس، 
فضال عن انني مؤمن بفني وأخاف ربي، كما انني مس���ؤول أمام 
نفسي واملجتمع وقد عرض علّي في احدى املرات أن أقدم مشهدا 
في���ه »قبلة«، لكنني رفضت األمر، وقمت بأداء املش���هد بطريقة 
فكاهية حتى أخرج من هذا املوقف، فقد تربيت منذ صغري على 
حفظ القرآن الك���رمي، وحضور مجالس الصاحلني، وقد حافظت 
على هذه القيم واملبادئ الدينية عندما كبرت واعتبر ان الداعية 
اإلس���المي عمرو خالد واإلمام الراحل محمد متولي الش���عراوي 

أفضل الدعاة من وجهة نظره.

أحمد حلمي يستعد 
بـ »سبع البرمبة« في عيد األضحى

اتفق الفنان أحمد حلمي مع املخرج خالد مرعي على تكثيف العمل 
في الفيلم اجلديد »سبع البرمبة« لرغبة حلمي بالدخول في سباق 
عيد األضحى املقبل وهو على غير عادته االنتظار ملوسم الصيف، كما 
اعتاد في أعماله األخيرة وذلك بحسب جريدة الرياض السعودية.

واتخذ حلمي قراره بعرض الفيلم في هذا التوقيت كما تردد خلف 
كواليس العمل لرغبته في ان يظل الفيلم بدور العرض شهورا طويلة، 
ومن ثم يحصل على فرصته الكاملة في العرض حتى بداية الصيف 
على أقل تقدير، فضال عن قصر مدة موسم صيف 2011 حللول شهر 
رمضان املبارك في نهاية شهر يوليو، وهو ما يؤثر بالطبع على كل 
األفالم التي سيتم عرضها، وهو السبب نفسه الذي يدفع كثيرا من 

النجوم حاليا للتفكير بجدية في عدم النزول في ذلك الوقت.

محمد هنيدي

أحمد حلمي

سمير غامن يتوسط ابنتيه دنيا وإميي

حنان ترك

سمير غانم: جمال الفنانات فاجر وابنتاي ملتزمتان دينيًا!

هجوم على حنان ترك 
لمشاركتها في فيلم لبناني ـ إيراني

ش���نت الكاتبة في مجلة »روز اليوسف« مها مدبولي 
هجوم���ا حادا على  النجمة املصرية حنان ترك بس���بب 
مشاركتها في الفيلم االيراني � اللبناني »سماء اجلنوب« 
واتهمت مدبولي هذه االفالم بالسعي الى فرض وجهة نظر 

ايران السياسية في القضايا العربية.
واضافت ان اختي���ار ترك يأتي كونها النموذج االبرز 
للممثلة امللتزمة التي تكافأ ببطولة فيلم س���يعرض في 
مهرجانات دولية، بالتالي يدلل االيرانيون على ان السينما 
االس���المية التي ابتدعوها قادرة على االستمرار وجذب 

جنوم عرب.

صرح الفنان الكوميدي سمير غامن زوج الفنانة دالل عبدالعزيز، ووالد 
الفنانتني دنيا واميي اللتني صعد جنمهما سريعا في عالم الفن والغناء، 
بأنه يتعامل معهم����ا من منطلق أنه أب حنون وصديق لهما، خاصة ان 
بناته مثقفات ومحترمات ومتدينات. وأوضح غامن ان ابنتيه ملتزمتان 
دينيا جدا، لدرجة انهما ينصحانه في أمور تتعلق بالدين. وقال في حواره 
لبرنامج »حمرا« مع ابراهيم عيس����ى بقن����اة موجة كوميدي، انه ملتزم 
في أمور الدين باعتدال، ويعتبرها عالقة خاصة مع ربه. وأشار الى انه 
متصالح نفسيا مع نفسه، وال يشعر باحلزن على ما فاته، وأضاف انه 
لو تأنى في اختيار أعماله الس����ابقة ألصبح حاله الفني أفضل اآلن من 
الوضع احلالي، مشيرا الى انه يوجد العديد من الفنانني الذين يخططون 
ملشوارهم الفني بشكل محترف، ومع ذلك يفشلون في ان يصلوا الى ما 
وصل هو اليه من شهرة وجناح. وعن الفرق بني جمال الفنانات احلاليات 
وفنانات اجليل السابق، قال انه يشعر بأن فنانات العصر احلالي يتمتعن 
بجمال االنترنت، مبعنى ان جمالهن مت تصنيعه بالكمبيوتر وليس جماال 
طبيعيا، مثل املرأة املصرية الفالحة، موضحا ان اجلمال احلالي لبعض 

النجمات اصبح جماال فاجرا بشكل جنوني.


