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الفنية

القاهرة ـ سعيد محمود
الس����ورية  الفنانة  رفض����ت 
التعليق  س����والف فواخرج����ي 
على الهج����وم املفاجئ والغريب 
الذي شنته عليها الفنانة الشابة 
منة فضالي بس����بب ادائها - اي 
سوالف - في املسلسل التاريخي 
»كليوباترا« الذي مت عرضه على 
شاشة رمضان املاضي وتباينت 
اآلراء نح����وه م����ن قب����ل النقاد 

واملتابعني.
سوالف رفضت متاما التعرض 
لهذا املوضوع حينما توجه لها احد 
مع����دي البرامج بإحدى القنوات 

الفضائية الستضافتها بهدف احلديث عما قالته منة وسعى القناعها 
بالرد خاصة ان فضالي كشفت في هجومها عليها دون ان تشعر عن 
غيرتها الشديدة منها اال ان سوالف رفضت متاما وبشكل قاطع احلديث 
في مثل هذه املواضيع. واش����ارت الى انها ترحب فقط باحلديث عن 
العمل ودورها وايضا انش����طتها الفنية اما ما دون هذا فهي كما قالت 

ال ميكن ان تهدر وقتها وجهودها في امور غير مجدية.
وكانت منة فضالي فاجأت اجلميع ومن دون اي مقدمات بفتح النار 
على النجمة السورية حيث قالت ضمن ما قالت انها - اي سوالف - 
اضاعت عليها حلم حياتها في تقدمي شخصية »كليوباترا«. وبسؤالها 
عن رأيها في اداء سوالف للشخصية سخرت منة فضالي بشدة وقالت 

انها وقعت في اخطاء كثيرة جدا.

مطرب���ة »ش���عرت« انه 
الصحافة هاأليام بعيدة عنها 
قاعدة تفكر انها تسوي مؤمتر 
صحافي علشان تعلن فيه 
ردتها الى الساحة الغنائية.. 

خير ان شاء اهلل!

مؤتمر
انها ملكت  ممثلة تعتقد 
ف���ي فرض  املنتجني  اح���د 
رأيها عليه باختيار املمثلني 
بس املنتج رفض تدخالتها 
وطردها م���ن عمله اليديد.. 

زين تسوي!

تدخالت
ممثل���ة »عب���رت« عن 
اس���تيائها ألحد املخرجني 
ال���ذي رفض مش���اركتها 
ف���ي عمله اليدي���د مع انه 
 منتج العمل رشحها فيه.. 

اهلل يعينچ!

رفض

الطباخ »الساحرة« في »الفارس وأميرة الغابة«

بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة دور أول في مهرجان أيام المسرح للشباب

الطباخ: مسؤوليتي زادت في المحافظة على مستواي
مفرح الشمري

أكدت االعالمية واملمثلة فاطمة 
الطباخ ل� »األنب����اء« ان فوزها 
بجائزة أفض����ل ممثلة دور اول 
في مهرجان ايام املسرح للشباب 
السابع حملها مسؤولية كبيرة 
في احملافظة على مستواها خالل 
املقبل، وذلك  الفني  مش����وارها 
من خالل اختيار أدوار مناسبة 
تضي����ف لها اكثر في الس����احة 

الفنية.
وأضافت قائلة: فوزي بهذه 
اجلائزة كان سببه االول ابنتي 
حور، التي شاركتني في مسرحية 
»الفارس وأميرة الغابة«، حيث 
كانت هي الداعم الرئيس����ي لي 
في هذه املسرحية التي جسدت 

فيها دور »الساحرة« والذي نال 
استحسان اجلميع، وهذا بفضل 
اهلل ثم بفضل األب الروحي لفرقة 
اجليل الواعي د.حس����ني املسلم 
الذي كانت مالحظاته على دوري 
لها االثر الطيب في نفسي وفي 
نفوس من ش����اهد املس����رحية، 
خاصة انها موجهة للطفل وحتمل 
بني طياته����ا الكثير من املعاني 

اجلليلة.
الى ان  الطب����اخ  وأش����ارت 
شعورها وهي تتسلم جائزتها 
كان ال يوصف خاصة ان اجلميع 
أشاد بدورها في املسرحية، الفتة 
الى انها حرصت على أدائها بعد 
اعالن فرقة اجليل الواعي الدخول 

في مسابقة املهرجان.

واس����تطردت قائل����ة:  بعد 
حضوري حلفل افتتاح املهرجان 
ومشاهدتي لصورتي في شعاره 
شعرت بان املسؤولية تضاعفت 
علي فقررت ان أتعب على نفسي 

حتى أكون »قد املسؤولية«.
وزادت: هلل احلمد وبتعاون 
فريق العمل معي اس���تطعنا ان 
نقدم عمال جيدا واس���تطعت ان 
أجيد جتسيد شخصية »الساحرة« 
بصورة أجمل، خاصة أن املسرحية 

باللغة العربية الفصحى.
الى  الطب���اخ فوزها  وأهدت 
أس���رتها وحتديدا البنتها حور 
والى فرقة اجليل الواعي التي ال 
ميكن ان تنسى فضلها عليها في 

حتسني أدائها التمثيلي.

من أقفل »خط هاتفه« 
بوجه مي حريري؟

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
صورت الفنانة مي حريري ڤيديو كليب 
ألغنية »خطه مسكر« مع املخرج سام كيال، 
الذي اعتمد على تقنيات سينمائية عالية، 
مت من خاللها إبراز مي بش���كل مغاير عما 

ظهرت عليه في السابق.
التصوي���ر مت في اس���توديو خاص في 
منطقة كاليري سمعان، حيث غيرت اللوك 
7 مرات، خالل االغني���ة التي كتب كلماتها 
فارس اسكندر وحلنها  سليم سالمة. وخالل 
التصوير قام فريق برنامج »ضرب مبكل« 
الذي يعرض على محطة ال� »نيو تي ڤي« 
وباالتفاق مع مخرج الكليب وفريق العمل 
بتنفي���ذ لعبة عليها لم تنتب���ه لها الفنانة 
ومشت وكأنها صحيحة، حيث انه بعد ان مت 

توزيع احللوى على املوجودين وبعد البدء 
باالكل بدأت الصبايا يقعن أرضا الواحدة تلو 
االخرى بحجة انهن تس���ممن من احللوى، 
وكادت مي ان تقع أرضا من شدة االرتباك 
واخلوف، قبل ان تعلم انه مزاح مت ايقاعها 

فيه بعلم املخرج.
من جهة اخرى، تالزم مي حريري والدتها 
الراقدة في املستشفى منذ فترة ألنها بحسب ما 
أكدت هي »أغلى ما متلك وهي ال تفارقها اال عند 
الضرورة« وقد حتسنت صحتها اليوم، وكان 
من املفترض ان تنقل مي والدتها الى أملانيا 
ملعاجلتها، لكن الطبيب نصحها بعدم نقلها. 
وكان ملحم جونيور ابن مي قد دخل ايضا 
الى املستشفى بسبب وعكة صحية واليوم 

خرج وأضحى بحالة صحية أفضل.

 »أبوأصيل« يهدي نجوم الطرب السعودي ألبومه 
»دروب مغلقة« خالل زيارتهم له في منزله بالقاهرة

تضامنًا مع فرقة المسرح الشعبي

»الكويتي« ينسحب من المهرجان المحلي
قرر مجلس ادارة فرقة املسرح الكويتي 
االنسحاب من مهرجان الكويت املسرحي 
الثاني عشر املزمعة اقامته خالل الفترة 
من 11/28 حتى 12/5 املقبلني وذلك تضامنا 
مع فرقة املسرح الشعبي حلني النظر في 

مطالباتها بإيجاد مقر دائم لها.
وقد وجه مجلس ادارة الفرقة برئاسة 
الفنان أحمد السلمان كتابا إلى األمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي باعتذارهم الرسمي عن عدم 
املش���اركة، واعتبار الكتاب السابق الذي 
مت ارساله بتاريخ 2010/8/9 الغيا وكأنه 

لم يكن.

وقدم الصالح ايضا مجموعة من األعمال 
ال����� »مكبلهة« من بينها اغنية »اعترفلك« 
للفنان محمد عبده، ومتنى الطرفان تقدمي 

عمل معا يجمعهما في الفترة املقبلة.
وأهدى أبواصيل للزائرين نس����خا من 
ألبوم����ه اجلديد الذي طرح في عيد الفطر 
املاضي وحمل عنوان »دروب مغلقة«، وأكد 

احلضور ان األلبوم يحمل اعماال رائعة.

زار جنوم الغناء السعودي املوجودون 
في القاهرة الفنان أبوبكر سالم في منزله، 
بينما كان ابوأصيل ينتهي من تركيب صوته 
على عمل جدي����د من أحلان الفنان صالح 

الشهري.
وج����اءت الزيارة من جن����وم املنطقة 
الشرقية في الس����عودية لالطمئنان على 
صحة أبو أصيل، ومنهم املمثل علي السبع، 
والفن����ان امللحن ناصر الصالح، واملطرب 
عبدالعزيز املنصور، باإلضافة إلى يحيى 
عمر � مسؤول الشؤون الفنية في »روتانا« � 
والفنان عوض بن ساحب، ومهندس الصوت 
إيهاب نبيل، حسب ما ذكرت جريدة الشرق 

األوسط اللندنية يوم السبت املاضي.
وحتدث أبوأصيل عن ذكرياته وزياراته 
الس����ابقة في املنطقة الشرقية واالحساء، 
وقدم ناصر الصالح مجموعة من وصالته 
الغنائية من ضمنها أغنية »زمن عبداحلليم« 
التي قدمها بصوته مؤخرا، وهي للشاعر 
السعودي أحمد، وأحلان ناصر الصالح، 
وأعجب به����ا كثيرا، ونصح����ه ابواصيل 
بإعطائها لفنان مص����ري يؤديها بصوته 
مل����ا يحمله هذا العمل من فكر وأس����لوب 

جميل.

أبوبكر سالم

أحمد السلمان

هند صبري: قدمت العري بمزاجي

أغنية تحمل اسم 
عمرو دياب 
هدية ميالده

الفنانة  صرح����ت 
التونسية هند صبري 
العديد من  صاحب����ة 
االدوار اجلريئة مؤخرا 
بانها م����ن الصعب ان 
تتورط في تقدمي عمل 
ال تريد ان تقدمه، لتؤكد 
بذلك انها قدمت جميع 
مش����اهدها احلميمية 
من دون ندم او خجل، 
مؤكدة في السياق ذاته 
ان زوجها رجل االعمال 
املصري ال يغار عليها، 
وال يشاهد افالمها بهدف 
مراقبة ادوارها اجلريئة 
ومشاهدها اخلارجة، 

ألن����ه مقتنع بان تلك الش����خصيات التي 
جسدتها هي شخصيات بعيد عنها، مؤكدة 
انها تعيش حياة س����عيدة مع زوجها ألن 
كال منهم يتفهم شخصية اآلخر ويحاول 
اس����عاده باالضافة الى ان زوجها يحترم 

ثقافتها.
واضافت، في حوارها مع االعالمية مليس 

احلدي����دي في برنامج 
»من قلب مصر«، انها 
س����عيدة بتجربته����ا 
الدرامي����ة االولى التي 
كانت من خالل املسلسل 
الكومي����دي »عاي����زة 
اجت����وز«، مؤكدة انها 
قدمت الشخصية من 
او تكلف  دون مبالغة 
بل على العكس قدمت 
الشخصية بكل بساطة 
ووضوح يخدم العمل 
ورؤية املخرج، مشيرة 
الى ان����ه من الطبيعي 
ان يت����م انتقادها على 
العم����ل ألنه اول  ذلك 
عمل كوميدي تقدمه، وهو الشكل الذي لم 
يعتده اجلمهور عليها، وعلى اجلانب اآلخر 
رفضت اطالق لقب »العانس« على الفتاة 
التي تأخر بها سن الزواج ألنه يحتوي على 
العديد من مصافي التجريح، وكذلك ابدت 
رفضها فكرة ان تتزوج الفتاة فقط من اجل 

الهروب من ذلك اللقب واخلوف منه.

مبناسبة عيد ميالد النجم املصري عمرو دياب، 
أعد الفنان احمد نور اغنية حتمل اس���مه وهي 
بعنوان: »كام عمرو دياب؟« يقدمها مساء غد االثنني 
في روتانا كافيه ب�»النايل ماكسم«، واالغنية من 

كلمات طاهر حماد، أحلان احمد نور.
هذا، ويحضر الفن���ان نور أول ألبوم غنائي 
ل���ه يصدر قريبا تعاون فيه م���ع عدد كبير من 

الشعراء وامللحنني.

أبوالليف يؤجل جميع 
حفالته بسبب وفاة ابنة خاله

اجل الفنان املصري ابوالليف جميع احلفالت 
التي كان يس���تعد الحيائها خ���الل الفترة املقبلة 
نظرا حلالة احلزن التي تسيطر عليه عقب وفاة 

ابنة خاله.
وقد اقيم العزاء اجلمعة املاضية مبسجد السالم 
مبنطقة الطالبية بش���ارع الهرم، وكان ابوالليف 
قد انتهى مؤخرا من تسجيل 6 اغنيات من ألبومه 

املقبل.

هند صبري

عمرو دياب

أبوالليف

»المصلحة« تجمع السقا 
وأحمد عز في السينما!

القس����وة  الى  وتصل تصرفاته 
في احيان كثيرة، لكن في حياته 
الشخصية هو على النقيض متاما 
فهو شخص حنون ورومانسي 

الى اقصى درجة.

ام.بي.سي.نت: وافق النجمان 
املصريان احمد السقا واحمد عز 
على املش����اركة في بطولة فيلم 
سينمائي جديد بعنوان »املصلحة« 
بعد ان جنح املنتج السينمائي وائل 
اقناعهما باخلطوة،  عبداهلل في 
حيث سيبدأ تصوير الفيلم بعد 

متاثل السقا للشفاء.
وذكرت صحيف����ة »االهرام« 
ان العم����ل � ال����ذي كتب����ه احمد 
عبداهلل وتخرجه ساندرا نشأت 
� يحمل خطوطا درامية متوازية 
للنجمني، ورص����دت له ميزانية 
انتاجية ضخمة ليخرج في افضل 
صورة فنية. وتدور احداثه حول 
شخصية ضابط شرطة في قطاع 
االم����ن املركزي يجمع في حياته 
بني العديد من التناقضات، فهو 
ضابط ش����ديد احلزم واجلدية، 

أحمد السقا

سوالف ترفض التعليق 
على هجوم فضالي!

سوالف فواخرجي

)قاسم باشا(فاطمة الطباخ حني تسلمها جائزتها


