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واوضح املنتج الفني للمسلسل محمد سري 
ان التصوي���ر يبدأ مع بداية فصل الش���تاء نظرا 
ألن طبيعة ش���خصيات املسلسل تتطلب ارتداء 
مالبس تاريخية مصنوعة من خامات ثقيلة نافيا 
االستعانة بأي عنصر أجنبي في املسلسل إال في 
تصوير املعارك فقط حيث يتم التعاقد مع مخرجني 

أجانب لتنفيذها.
يذك���ر أن املؤلفة مليس جابر أنتهت من كتابة 
20 حلقة من املسلسل ومراجعتها تاريخيا على 
أن تتم تسمية الفنانني املرشحني لبطولة العمل 
مع يحيي الفخراني بعد استكمال الكتابة ووصول 

املخرج حامت علي من سورية.

د.ب.أ: بدأ النجم يحيى الفخراني إجراء املعاينات 
اخلاصة مبسلسله التلفزيوني اجلديد »محمد علي 
باشا« الذي يبدأ تصويره أول نوفمبر املقبل ومن 

املقرر عرضه في شهر رمضان 2011.
وقالت شركة »كينج توت« منتجة املسلسل ان 
املعاينات بدأت مبركز التوثيق احلضاري والطبيعي 
بالقرية الذكية، وكان برفقة الفخراني في الزيارة 
مهن���دس الديكور عادل املغرب���ي واملنتج عصام 

شعبان واملؤلفة مليس جابر.
ومن جانبه قال الفخراني: الغرض من الزيارة 
االطالع على خريطة مصر في تلك الفترة ومعرفة 
التراث املوسيقي واملعماري بشكل واضح واالطالع 
على املعلومات التاريخية التي قام املركز بتوثيقها 
كي يقوم مهندس الديكور عادل املغربي بتصميم 
ديكورات الفترة الزمنية بدقة س���عيا إلى تقدمي 
رؤية فنية للدراما التاريخية تعتمد على وقائع 

مثبتة.
وأضاف: س���بق أن قمنا بزيارة زاهي حواس 
األم���ني العام للمجلس األعل���ى لآلثار في مكتبه 
قبل أيام حيث أبدى اهتماما كبيرا بالعمل ووعد 
بتقدمي كافة التسهيالت الالزمة لتصوير عدد من 
املشاهد في األماكن التاريخية التي لم تطرأ عليها 

عالمات التغيير.
بدوره قال مهندس الديكور عادل املغربي إنه 
سيبدأ بناء ديكورات املسلسل خالل أيام حيث سيتم 
بناء الديكورات اخلارجية للمسلسل مبدينة اإلنتاج 
اإلعالمي على مساحة 20 فدانا وتضم قصر محمد 
علي ومحتوياته وقصور األمراء بينما سيجري 
بن���اء الديكورات الداخلية في اس���تديو املغربي 

وتشمل القصور والقاعات من الداخل.
وأوضح: جلأنا لبناء الديكورات بسبب تعذر 
التصوير في األماكن احلقيقية لألحداث في منطقة 
القلعة بعدم���ا تغيرت معال���م املنطقة واختفى 
الطابع األثري لها، مشيرا إلى أن امليزانية املبدئية 

للديكورات تقدر بنحو 9 ماليني جنيه.

إيهاب توفيق

بشرى الرامزيمشاعل الزنكوي 

حبيبة: ماكو شي بيني وبين مشاعل وبشرى
الرويشد يستعيد ذكريات طفولته مع »ستار صغار«عبرت عن سعادتها لدعم المسؤولين في التلفزيون لها

هالة فاخر

هالة فاخر تقرر ارتداء الحجاب
ف���ي مفاج���أة غير 
متوقعة قررت املمثلة 
املصري���ة هال���ة فاخر 
ارتداء احلجاب وبالرغم 
من انها لم تؤكد او تنفي 
هذا القرار بعد، اال انها 
شوهدت وهي ترتديه 
أخي���را في ع���زاء والد 

الفنان احمد السقا.
وقد ذك���ر املقربون 
منه���ا بحس���ب موقع 
النشرة انها كانت تفكر 
القرار  في اتخاذ ه���ذا 
منذ فترة طويلة ومن 
املتوق���ع ان تعلن عن 
ارتدائها احلجاب خالل 
ايام ول���م يتحدد حتى 
اآلن ان كانت ستلتزم 
بتعاقداتها الفنية التي 
ارتبطت بها قبل ارتداء 
احلج���اب ام ال، وم���ن 
بني هذه االعمال اجلزء 
الثالث من س���يت كوم 

»بيت العيلة«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يلتقي أطفال برنامج املنوعات الغنائي »ستار 
صغار« بسلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد، 
في حلقة جديدة مليئة باملفاجآت من املوس����م 
الثاني للبرنام����ج الذي تعرضه قناة أبوظبي 
األولى ويقدمه سعيد املعمري ويستضيف عددا 
من أبرز جنوم الغناء في العالم العربي بصحبة 

أطفال موهوبني يرددون أغنيات النجوم..
وتستقبل هذه احللقة ذات الطابع اخلليجي 
8 مواهب من األطف����ال يتبارون بروح احملبة 
والبراءة على غناء مجموعة من أش����هر أغاني 
الفنان الكويتي، حيث يق����دم كل منهم أغنية 

بصوت����ه مبرافقة ع����ازف البيانو، وبحضور 
الرويشد الذي يساعدهم في الغناء ويدعمهم 
ويبدي رأي����ه فيما قدم����وه ويبادلهم النكات 

والضحكات.
كما يقدم سلطان الرومانسية بدوره أغنياته 
على املسرح بصحبة فرقة راقصة من األطفال 

املوهوبني.
وتختت����م احللق����ة بتتويج الطف����ل الفائز 
بتصويت اجلمهور وتوزيع الهدايا التذكارية 

على املشاركني.
يذكر ان احللقة ستعرض غدا الساعة الثامنة 

بتوقيت السعودية.

سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد أثناء البرنامج

مفرح الشمري
عبرت املذيعة حبيبة العبداهلل عن سعادتها لدعم املسؤولني في 

التلفزيون لها لتحقيق طموحاتها اإلعالمية التي ال تنتهي.
وأكدت حبيبة في حوار مع »األنباء« ان عالقتها جيدة مع 
جميع مذيعات تلفزيون الكويت مبن فيهم مشاعل الزنكوي 
وبشرى الرامزي اللتان ش���اركتاها في تقدمي برنامج »أعياد 
النجوم« والذي اس���تضاف عددا من جنوم الدراما الكويتية 

وأشهر املطربني في الساحة الغنائية.. وإلى التفاصيل:
شخبارچ حبيبة وشخبار برامجچ؟

احلمد هلل أخباري زينة وهلل احلمد واخبار برامجي ممتازة 
ألنها وجدت الصدى الطيب عند املشاهدين.

أنا أقصد برامجچ اليديدة.
حتى هذه اللحظة لم يخبرني أحد بأن دورة أكتوبر البرامجية 
سيكون عندي اي برامج فيها وسواء كان عندي او ما عندي 
فأنا أمتنى كل التوفيق والنجاح لدورة التلفزيون اليديدة وال 
أنسى ما حييت دعم مسؤولينه لي وخاصة وكيل التلفزيون 
فوزي التميمي ومدير عام القناة األولى علي الريس، باالضافة 
الى مدير إدارة املنوعات محمد املسري ألنهم لم يقصروا معي 
أبدا طيلة الفترة الس���ابقة التي قدم���ت فيها عدد من البرامج 
مث������ل »3 × 3« و»الديوان« و»ب���ازار« الذي أمتنى ان يعود 
للعرض ألنه من البرامج احملببة لي وحقق نس���بة عالية من 
املشاهدين، خاصة ان فكرته يديدة وبالطبع إعادة هذا البرنامج 
بيد املس���ؤولني في التلفزيون وأنا أعلم أنهم حريصون على 

تقدمي األفضل للمشاهدين.
ش��رايچ بردة فعل الناس على »أعياد النجوم« اللي قدمتوها 

أيام عيد الفطر؟

كانت حلوة ألن ضي���وف هذا البرنامج من النجوم 
الكبار والش���باب مثل الفنان القدي���ر إبراهيم الصالل 
وجاسم النبهان والنجم الكوميدي طارق العلي وجمال 
الردهان وسفير األغنية اخلليجية عبداهلل الرويشد 
واملطرب القدير مصطفى أحمد، باالضافة الى الفنانني 
الشباب مثل هند البلوشي ومرام وعبداحملسن القفاص، 
واجلميل في هذا البرنامج ان ضيوفه متنوعون، فنجد 
الالعب والفنان واملطرب والكاتب وكانت أجواؤها 

تشبه الديوانية.
لكن املش��اهدين حس��وا بأن هناك توت��را بينچ وبني 

زميالتچ مشاعل الزنكوي وبشرى الرامزي؟
ال توتر وال هم يحزنون بالعكس، كنت سعيدة بتقدميي 

معاهم ألن األدوار موزعة بش���كل جميل من خالل ُمعدي 
البرنامج قاسم عبدالقادر ومشاري البعيجان واملخرجني محمد 
بولند وأحمد النجدي وماكو شي بيني وبني مشاعل وبشرى 
واإلحساس اللي وصل للمشاهدين اعتقد انه خاطئ ألنه 
ما بيني وبينهم إال كل خير وبصراحة أنا حبيت التعامل 

معاهم علشان أقدم مني باملجال.
شلون لقيتي التعاون مع ُمعدي البرنامج قاسم عبدالقادر 

ومشاري البعيجان؟
بصراح���ة كنت أمتنى من زمان أن أقدم برنامجا 
من إعداد املخضرمني جاس���م عبدالقادر ومشاري 
البعيجان ألنهما يبحثان دائما عن األفضل وهلل 
احلمد حتققت أمنيتي من خالل س���هرات العيد، 
وأمتنى أن يجمعني معهم تعاونات في الفترة 

املقبلة.

»النصب واالحتيال« يلغي 
حفل إيهاب توفيق في واشنطن

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ايه���اب توفيق  الفنان  أكد 
في اطالل���ة تلفزيونية له مع 
االعالمي الزميل شادي خليفة 
ضمن برنامجه اجلديد الذي يطل 
به على قناة ال� ART، ان تعرضه 
للنص���ب واالحتيال كان وراء 
تغيبه في اللحظات األخيرة عن 
احلفل الذي كان من املفترض 
أن يحييه في والية واشنطن 
ضمن جولته الفنية االميركية، 
رغم انتظار اجلمهور له، وهو ما 
أثار بلبلة في الصحافة وأساء 
لصورته اذ اعتقد احلضور الذي 

اشترى البطاقات.
ايه���اب أن متعهد  وأضاف 
جولته لم يحصل على حقوقه 
املادية املتفق عليها من متعهد 
حفل والية واشنطن دي تي، ما 
يعني أن انه لم يحصل بدوره 
على حقوقه كاملة، فقرر عدم 
الصعود الى املسرح باالتفاق مع 

متعهد اجلولة الفنية الكاملة، 
وذلك لتلقني متعهد حفل والية 
واشنطن دي تي درسا، حتى 
ولو اس���تلزم االمر أن يقع في 
ورطة مع جمهوره الذي حجز 
مقاعده قبل أسابيع، مشيرا الى 
أنه يحب لقاء جمهوره ولكن 
هناك أم���ور أخالقية أحيانا ال 
الس���كوت  أو  ميكن جتاوزها 

عنها.
أنه  ايهاب توفي���ق  وأك���د 
مس���رور جدا بلق���اء اجلالية 
العربية املتعطشة لالستماع 
واالستمتاع بالفن العربي، وأكد 
أن حفالت���ه أكثر م���ن ناجحة 
ومكتملة احلض���ور، يذكر ان 
جولة توفي���ق كانت بدأت في 
17 من الش���هر اجلاري بلوس 
اجنيليس، داالس، ومن ثم سافر 
الى شيكاغو، نيويورك، سان 
فرانسيسكو واخلتام في والية 

ديترويت.

النجم يحيى الفخراني في شخصية »محمد علي باشا«

صّناع »محمد علي باشا« يعاينون أماكن التصوير

رزان

محمد سعد

رزان: أنا أشهر امرأة في الشرق األوسط

سعد: »فبريكا« نقلة نوعية بعيدة عن »اللمبي«

أكدت الفنانة اللبنانية رزان مغربي أنها وصلت 
ملرحلة من العزلة بسبب تركيزها الشديد في أعمالها، 
وتتمنى أن جتد الشخص الذي تبحث عنه ومتنحه 
قلبها وتتبادل معه احلب، وقالت: لم أقرر العزلة وعدم 
االرتباط، ولكن في الفترة املاضية كنت قد قررت أن 
أبتعد عاطفيا بقرار جمهوري، وأركز في عملي، بحسب 
مجلة »أخبار النجوم« املصرية. وأضافت: بالفعل على 
مدار عام ونصف العام لم أتوقف عن العمل، ولكني 
وصلت ملرحلة من »الزه����ق« ألن أصدقائي قليلون 
وأعيش مبفردي، لكنني بالفعل »نفسي أحب وأحتب 
وماما أيضا تصر على ذلك«، وأمتنى أن أجد الشخص 

املناسب ويصبح عندي أسرة وأوالد.
من جانب آخر، قللت رزان من الهجوم ضد مسلسل 
»الفوريجي«، الذي قدمت فيه دور البطولة مع الفنان 
أحمد آدم خالل ش����هر رمضان. وقالت: أحب دائما أن 

أنتق����د أدائي، ولكن ال يوجد عم����ل يجتمع عليه كل 
الناس. وأضافت: أنا لم أق����دم »تيتانيك« أو »ليالي 
احللمية«، فهذه أعمال ثقيلة، ولكن »الفوريجي« عمل 
كوميدي خفيف، يعن����ي لم ننافس يحيى الفخراني 

ويسرا و»اجلماعة«، ألنها دراما ثقيلة.
 وعن رأيها في فوازير ميريام فارس، وعما إذا كانت 
تراجعت عن فكرة تقدمي الفوازير، قالت رزان: أمتنى 
أن تقدم كل الفنان����ات الفوازير، ألنه طبق رمضاني 
ويحتاج إلى استعراض بش����كل معني، وليس إبهار 
الكليب����ات، ألن الفوازير روح قب����ل أن تكون دعاية 

وتكاليف، ولكني لم أشاهد فوازير ميريام.
وحول صحة ماتناقلته بعض وسائل االعالم عن 
حصولها على لقب مهم في استفتاء فرنسي قالت: نعم 
لقد حصلت على لقب أشهر امرأة في الشرق االوسط 

وذلك بحسب احدى املجالت الفرنسية الشهيرة .

القاهرة ـ سعيد محمود
بعد اجلدل الذي أثاره فيلمه األخير »اللمبي 8 
جيجا«، ومطالبة اجلميع له باخلروج من عباءة 
شخصية »اللمبي«، يستعد الفنان محمد سعد 
لتقدمي فيلم سينمائي جديد، وصفه بأنه سيكون 

نقلة نوعية في مشواره الفني.
وقال س���عد: بدأت في التجهيز لفيلم جديد 
بعنوان »فبريكا«، سيكون نقلة جديدة في مشواري 
الفني، بعيدة متاما عن شخصية »اللمبي«، حسب 

املوقع الرسمي لصحيفة »اإلمارات تاميز«.
وواصل: أعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع 
السيناريس���ت يوس���ف معاطي، للوقوف على 

التفاصيل النهائية للفيلم، الذي من املقرر البدء 
في تصويره أكتوبر املقبل، واملرشح لبطولته 

كل من زينة ومي عز الدين.
يذك���ر ان آخر أعمال محمد س���عد كان فيلم 
»اللمبي 8 جيجا«، الذي شاركته بطولته مي عز 
الدين وحسن حسني وعبداهلل مشرف وماجد 
الكدواني، من تأليف نادر صالح الدين وإخراج 
أش���رف فايق، وم���ن إنتاج »الس���بكي لإلنتاج 
السينمائي« أحمد السبكي، وتوزيع املجموعة 
الفنية املتحدة. وكان »اللمبي 8 جيجا« التعاون 
الثنائي بني سعد ومي عز الدين، بعد فيلم »بوحة« 

الذي قدماه في 2005.


