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الفنية

مطربة شابة شعرت 
ابتعدت  بأن األضواء 
عنها هاأليام تبي تدش 
الدرامي  في اإلنت���اج 
علشان تعيد أمجادها.. 

خير إن شاء اهلل!

إنتاج
انه  ممث���ل يعتق���د 
مستواه عالي بالوسط 
الفني هاأليام قاعد يتطنز 
عل���ى ربعه في البي بي 
 مع انه سوالفه تفشل.. 

اهلل يرحم ايام زمان!

سوالف
ممثلة »مّهدت« الطريچ 
ألحد املنتجني بالتعاون 
مع محطة عربية وبعد 
توقيع العقد كشت فيها 
ي���رد على  وم���و قاعد 

اتصاالتها.. تستاهلني!

متهيد

خالد يوسف

الفنان الراحل غامن الصالحإبراهيم الصالل

ديانا كرازون

خالد صالح

هدى اخلطيب مع منى شداد في أحد األعمال

هيفاء وهبي

محمد سعدرويدا عطية

مشادة بين الخالدين توقف »كف القمر«

»الشعبي« يدعو الفنانين للتجمع الليلة
لتحقيق أمنية الراحل غانم الصالح

ديانا كرازون »يا أنا يا هو«!

»اللمبي 8 جيجا« يواجه اإليقاف في 23 نوفمبر

القاهرة ـ سعيد محمود
عقب مش���ادة كالمية بني املخرج خالد يوسف 
والفنان خالد صالح مت إلغاء يوم تصوير في فيلم 
»كف القمر«، وصرح مصدر قريب من الطرفني بأن 
املشادة حدثت نتيجة اعتذار صالح عن التصوير 
بش���كل مفاجئ دون عذر محدد ما اصاب يوسف 
بالغضب، خاصة وهو يحاول اللحاق مبوسم عيد 

االضحى املقبل.
يذكر ان فيلم »كف القمر« بطولة وفاء عامر وغادة 
عبدالرزاق وخالد صالح وحورية فرغلي وحسن 
الرداد وهيث���م زكي، وتدور احداثه حول ام لديها 
خمسة اوالد حتاول طوال احداث الفيلم احتواءهم 
والسعي وراء حل مشكالتهم، الى ان تضطر بعد 

تفاقم هذه املشاكل الى ترك املنزل.

القاهرة – سعيد محمود
قررت محكمة القضاء االدارى 
تأجيل نظر الدعوى املقامة من 
احملامي وليد عبداحلميد ضد 
الثقافة،  فاروق حسني، وزير 
الرقابة على املصنفات  وادارة 
الفنية، طالب فيها بوقف عرض 
فيلم »اللمبي 8 جيجا« في دور 
السينما بحجة اساءته للمحامني 
الى  القضاء  وتشهيره برجال 
جلسة 23 نوفمبر القادم وذكرت 
الدعوى أن الفنان محمد سعد، 
بطل وكاتب الفيلم الذي يجسد 
شخصية اللمبي، تعمد االساءة 
للمحامني من خالل جتس���يد 
ش���خصية محاٍم يتلعثم أمام 
احملكمة، وال يؤدي واجبه على 
النحو الصحي���ح، مما يعتبر 
اهانة ألعضاء نقابة احملامني، 
ويتوجب معه صدور قرار من 
اجلهة الرقابية املختصة بوقف 

عرض الفيلم.

هيفاء وهبي ترفض من مطار بيروت التعليق على خبر حملها

لماذا بكت رويدا عطية.. وما الذي سيجمعها مع صباح؟

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
عبر برنامج »آخر أخبار« على 
قناة »روتانا« رفضت الفنانة هيفاء 
التعليق على صحة خبر حملها 
في الشهر اخلامس حيث لم تنف 
او تؤكد اخلبر لدى وصولها الى 
الدولي،  مطار رفيق احلري����ري 
نافية خبر انتقالها إلى الواليات 
املتحدة األميركية برفقة زوجها 
أحمد أبوهشيمة، ومؤكدة أن فكرة 
االنتقال إلى هناك مستبعدة باملرة 

الن عمل زوجها ال يسمح بذلك.
وقالت هيفاء: ان سبب ظهور 
هذه الش����ائعة هو أنن����ا قضينا 
عدة أيام مع عائلتي بأميركا في 
املنزل اجلديد الذي قاموا بشرائه 

مؤخرا.
واعتب����رت هيف����اء أن تناول 
الصحافة ألخبارها بشكل مكثف 
س����واء كان بالسلب أو باإليجاب 

دليل على جناحها، واضافت: أنا 
أعذر كل شخص يحقد ويغار ألنه 
يرى من خالل جناحي واستقراري 
العائلي فشله في عمله او تكوين 
أس����رة، لكني ألومه ألنه لم يراع 
أمام ربه عندما يتحدث  ضميره 
علي باخلطأ، فأنا اشعر بأن هناك 
مافيا وراء هذه األخبار »بس واهلل 
عم تاكلوا مسبات وراء الكاميرا... 
وعم بدعي عليكم، واهلل بيستقبل 
دعواتي«.  وردا على سؤال املراسل 
لها حول صحة خبر حملها، فضلت 
هيفاء عدم احلديث عن األمر في 
الوقت احلالي، مب����ررة ذلك بأن 
الزمن علمه����ا أن هناك أش����ياء 
يجب عدم احلديث عنها في وقت 

حدوثها.
وعن اش����تراكها ف����ي بطولة 
متثيلية جديدة، صرحت هيفاء 
بأنها تقوم حالي����ا بالعمل على 

سيناريو جديد من إحدى شركات 
اإلنتاج، مؤك����دة أن خبر قيامها 
ببطولة مسلسل بعنوان »زقاق 
امل����دق« غير صحي����ح باملرة الن 
هذا املسلس����ل لم يعرض عليها 
من األساس. وبررت هيفاء رفضها 
القيام ببطولة مسلسل »كاميليا«، 
القصيرة  التمثيلية  بأن خبرتها 
ال تؤهله����ا لالش����تراك في عمل 
س����يرة ذاتية، مش����يرة الى أنها 
على وشك تسجيل آخر أغنيتني 
في ألبومها اجلديد، والذي أكدت 
أنه س����يكون مفاجأة جلمهورها 
في العالم العربي. كذلك توجهت 
هيفاء بالشكر إلى مخرج كليبها 
اجلديد »ياما ليالي«، يحيى سعادة، 
وأكدت انه صاحب فضل كبير في 
النجاح الكبير الذي حققه الكليب 
على شاشات التلفزيون املصري 

واألوروبي.

بيروتـ  ندى مفرج سعيد
تعيش الفنانة رويدا عطية زحمة 
عمل، حيث تبذل جهودها إلجناز ألبومها 
الغنائي الذي سيطرح في السوق بعد 
اطالق أغنية سينغل جديدة باللهجة 
اللبنانية من كلمات بيار حايك، وأحلان 
ياس����ر جالل وتوزيع ناصر االسعد، 
وستصورها مع املخرج اللبناني وليد 
ناصيف. وس����يضم االلبوم عددا من 
االغاني السينغل التي اطلقتها وأغاني 
جديدة اخرى، في حني انتهت من تسجيل 

سبع اغان.
وقد كرمت رويدا في طرابلس من 
قبل جامعة AUC على ألبومها »اسمعني« 
وحلصولها على جائزة املوريكس دور، 
كما ستشارك في انشطة »همسات حلب« 
االنسانية لدعم مركز سرطان االطفال، 
نهاية الشهر اجلاري في مطعم أندلسيا 
في حلب سورية لتسافر بعد ذلك مع 
نهاية العام في جولة الى اميركا وكندا، 

حيث ستحيي عددا من احلفالت.

»األنب����اء« ح����اورت روي����دا فإلى 
التفاصيل:

كي��ف تنظري��ن ال��ى تكرمي��ك في 
طرابلس؟

هذا التكرمي يعني لي الكثير خاصة 
أنه أتى من شباب جامعيني اثر استفتاء 
على صعيد اجلامعات وكان التصويت 
لصاحلي بنسبة 60%، أشكر الشباب 
وأمتنى لهم التوفيق في دراس����تهم، 
وحصولي على اجلائزة دليل على تأثير 
اغنياتي في الشباب، كما ان اجلائزة 
ليس����ت مدفوعة كما هي احلاصل في 

بعض اجلوائز املشبوهة.
م��ا انعكاس��ات تكرمي كه��ذا عليك 

كفنانة؟
يدفعني للتركيز على عملي اكثر، 
ألن التكرمي يؤكد التفافا شعبيا حول 
الفنانة، خاص����ة عندما يكون نتيجة 
استفتاء، ما يعني ان شهرة الفنان بدأت 
تتوسع وعليه احملافظة عليها والعمل 

على تطويرها.

بعد »شو سهل احلكي« سجلت أغنية 
سينغل أخرى رومانسية؟

االغنية ايقاعها رائع وقد أحببتها 
جدا لدرجة أني بكيت أول مرة سمعتها، 
لكن موضوعها بعيد عن »ش����و سهل 
احلكي« وسأصور االغنية قريبا على 
طريقة الڤيديو كليب مع املخرج وليد 
ناصيف، وللعلم لقد حصلت باملصادفة 
على هذه االغنية، فقد التقيت ياس����ر 
اجلالل باملصادفة في موعد بينه وبني 
مديرة أعمالي، وسمعت االغنية وبدأت 
في البكاء من كث����رة اعجابي بها فقد 

حركت مشاعري.
وماذا عن ألبومك؟

اخترت االغنيات وسأضم الى االلبوم 
اغنيات قدمتها سينغل سابقا، باالضافة 

الى اغان جديدة.
 ماذا عن جتسيدك دور الشحرورة 

صباح في مسلسل تلفزيوني؟
مازلت في ط����ور قراءة العمل ولم 

أعط موافقتي عليه بعد.

الخطيب: ال تضربوا »الطار« مقلوبًا 
وإال سأقلب الطاولة عليكم!

مفرح الشمري
طلبت النجمة االماراتية هدى اخلطيب من الذين 
يسعون لتخريب عالقتها مع الشعب االردني وقيادته 
رغم ما تكنه لهم من محبة وتقدير، ان يكفوا عن ذلك 
بعد ان استغلوا اعتراضها الذي عبرت عنه علنا في 
اختتام مهرجان االردن لالعالم العربي قبل ايام عندما 
مت تكرمي املمثلة مرمي حس���ني، بانها ال تستحق هذا 

التكرمي النها التزال في بداية مشوارها الفني!
وقالت اخلطيب في اتصال هاتفي مع »األنباء« ان 
اعتراضها على هذا التكرمي ليس غيرة وحسدا مثلما 
يروج له البعض وامنا الن مرمي حس���ني ال تستحق 
هذا التكرمي خاص���ة ان هناك فنانات خليجيات مثل 
زهرة عرفات وزهرة اخلرجي وشيماء سبت يستحققن 
هذا التكرمي وغيرهن ولكن حسني لم تقدم شيئا يذكر 

وهي مبتدئة في الوسط الفني!
واس���تطردت قائلة: من يروج انني زعالنة النني 
لم اك���رم في هذا املهرجان فهو غلطان النني لس���ت 
بحاجة للتكرمي ويكفيني انني كرمت من قبل جاللة 
ملك االردن العام املاضي ولكن الن ضميري حي فال 

ميكنه السكوت عن قول كلمة حق.

واضافت: الذين يريدون ان يضربوا عالقتي باالردن 
شعبا وقيادة اقول لهم ال تضربوا الطار مقلوبا واال 
س���أقلب عليكم الطاولة وأكشف املستور خاصة ان 
تكرمي مرمي حس���ني جاء بدعم من اصحاب ش���ركات 
معروفة وهذا االمر واضح وعليهم احترام انفس���هم 
حتى ال اكش���ف خبايا هذا التكرمي الذي لم يكن اسم 

مرمي حسني موجودا فيه ايضا!
واش���ارت اخلطيب الى انها ستكرم في 26 املقبل 
في مهرجان الالذقية الذي يقام في سورية وفي اليوم 
الذي يليه ستكرم في مدينة الرياض مشيرة الى ان 
احتاد املنتجني العرب هو الذي يتحمل املسؤولية ما 
حصل في هذا املهرجان، الن هذا االحتاد كل مهرجان 
يدخل فيه جند الدسائس الن بعض منتجيه يعملون 
ملصلحة انفسهم دون حتقيق املصلحة العامة خاصة 

فيما يخص حفالت التكرمي.
ووجهت النجم���ة االماراتية ه���دى اخلطيب في 
نهاية اتصالها التحية للمملكة االردنية شعبا وقيادة 
على تنظيمهم له���ذا املهرجان مثمنة عالقتها بفناني 
ومثقف���ي ومنتجي هذا البلد الذي تتمنى له كل تقدم 

وازدهار.

وجه رئيس مجلس ادارة فرقة املس����رح الشعبي 
الفنان القدير ابراهيم الصالل الدعوة جلميع اعضاء 
احلركة الفنية الكويتية حلضور التجمع الذي يقام 
بفرقة املسرح الش����عبي الليلة في ال� 7 مساء وذلك 
لتحقيق أمنية الفنان الكبي����ر الراحل غامن الصالح 

الذي كان يتمنى ان يرى في حياته الفنانني مجتمعني 
وقلوبهم على بعض لرفعة احلركة الفنية الكويتية 
الرائدة في املنطقة. ودعا الصالل جميع الفنانني لقبول 
هذه الدعوة الت����ي كانت من أمنيات »بوصالح« اهلل 

يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

القاهرة ـ سعيد محمود
تعاق���دت الفنانة االردنية ديان���ا كرازون مؤخرا، 
على لعب دور البطولة في الفيلم العربي اجلديد »يا 

أنا يا هو«.
الفيلم � الذي يدور في اطار كوميدي خفيف � تأليف 
حمد حج���ازي، ويتصدى إلخراجه تامر بس���يوني، 

وتنتجه قناة »بانوراما«.
ويشارك كرازون في بطولته العديد من الفنانني، منهم: 

صالح عبداهلل ولطفي لبيب ونضال الشافعي.
ويعك���ف املخرج في الوقت احلال���ي على اختيار 
باقي االبطال، وعمل بعض البروڤات في مقر ش���ركة 
االنت���اج، متهيدا للبدء في التصوير بداية من ش���هر 

نوفمبر املقبل.
وقد اعربت كرازون عن س���عادتها البالغة بدورها 
اجلديد، وأكدت انها س���تبذل قصارى جهدها لتقدمي 
نفسها بشكل جديد من خالل الفيلم، واثبات موهبتها 

وقدراتها التمثيلية الكبيرة.
جدير بالذكر ان آخر اعمال كرازون في التلفزيون، 
مشاركتها في مسلس���ل »منتهى العشق« مع الفنانة 
مصطف���ى قمر، والذي مت عرضه في رمضان املاضي، 
من اخراج محمد النجار، وبطولة مصطفى قمر ونهال 

عنبر ورانيا فريد شوقي.

بعد أن استغل البعض اعتراضها على تكريم مريم حسين في تشويه عالقتها مع األردن


