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الرباعي خائف من السرقة 

رنا األبيض: »ما ملكت إيمانكم« أعادني للوراء

مسلسل هاني شاكر في رمضان 2011

مؤلف مسلسل »كاريوكا« مهدد بالقتل
القاهرة ـ سعيد محمود

منذ اإلعالن عن عمل مسلسل كاريوكا وهو يواجه 
العديد من املش����اكل من أسرة الفنانة حتية كاريوكا 
واخلالف بني املمثلني الذين يرغبون في القيام بدورها 
حتى أسند أخيرا للفنانة وفاء عامر، وفي تطور سريع 
للعمل تعرض مؤلف املسلسل فتحي اجلندي للتهديد 
بالقتل من أحد ورثة الفنان����ة الراحلة، حيث تلقى 
اتصاال هاتفيا يقول: أرجو عدم املساس بتاريخ عمتي 
وإال قتلتك ثم أغلق اخلط، ليفاجأ اجلندي بعد ثالثة 
ايام بوصول إنذار من محكمة اجليزة بالتوقف عن 

كتابة املسلسل ومرفق مع اإلنذار شهادة من املصنفات 
الفنية لوقف التصريح بتصوير املسلسل، وبعدها 
توجه املؤلف للمستشار القانوني للشركة املنتجة 
للمسلسل والذي طمأنه، طالبا منه التركيز في النص 
فقط وال يش����غل باله باألمور االدارية، ونفى فتحي 
اجلندي ان يكون على علم بأن مصطفى محرم كتب 
عمال عن حياة حتية كاريكا، مؤكدا انه يحترمه ألنه 
كاتب كبير وال ميكن ان يرد على س����بابه وشتائمه 
والتي وجهها له بإحدى الصحف الكبرى والتي أحزنته 

جدا، خاصة أنها من كاتب بحجم محرم.

غص بهو فن����دق كومفورت � 
احلازمية، مقر اقامة الش����حرورة 
صباح مس����اء امس االول بسالل 
الزه����ر وعب����ق رائح����ة الورود 
التي ارس����لها االقارب واالصدقاء 
واملعجبون اليها في ذكرى ميالدها، 
حسب »النشرة« التي نقلت اخلبر 

عن املوقع الرسمي لصباح. 
واحيطت الشحرورة مبشاعر 
وقلوب دافئة م����ن اهل واصدقاء 
وزمالء من اهل الصحافة واالعالم لم 
ينسوا عيد ميالد من حملت البهجة 
بضحكتها الى القلوب ومن حملت 
بصوتها واوفها لبنان واغنيته الى 
العالم. وقد اجرت الصبوحة مع 
ابنة شقيقتها جانني فغالي، التي 
دخلت مؤخرا الوس����ط الغنائي، 
لقاءات صحافية وتلفزيونية عدة 
منها للمؤسسة اللبنانية لالرسال 
»برنامج عن جد« ولقناة املستقبل 
»برنامج اجن����دة« ومجلة نادين 

وغيرها.

القاهرة ـ سعيد محمود
يعقد الفن���ان صابر الرباعي خالل 
االيام املقبلة عدة اجتماعات مع املؤلفني 
وامللحنني الختيار مجموعة من االغاني 
لضمه���ا أللبومه اجلدي���د الى جانب 
مش���اركته في حفل غنائي كبير يقام 

في احد فنادق القاهرة.
وسافر الرباعي منذ ايام الى لبنان 
في زيارة سريعة لوضع صوته على 
 vision اغنيته اجلديدة داخل ستوديو
ويرافقه طوال زيارته امللحن والشاعر 
اللبناني سليم عساف، ورفض صابر 
الكشف عن اسم االغنية خوفا من سرقة 
فكرتها، لكن اكد انه اختار اغنية باللهجة 
اللبنانية ليضمها الى ألبومه املقبل من 
كلمات واحلان سليم عساف حتمل النمط 
الشعبي في اول تعاون بينهما وتولى 

مهمة توزيع االغنية داني حلو.

قرر الفنان هاني شاكر خوض 
جتربة الدراما للمرة االولى من 
خالل مسلس���ل جديد من املقرر 
 ،2011 عرضه خ���الل رمض���ان 
كما يس���تعد لتصوير أغنيتني 
الڤيدي���و كليب هما  بطريق���ة 
»أحلى الذكريات« و»مجرد وقت«. 
وقال هاني لصحيفة »املصري 
اليوم«: تلقيت أخيرا عدة عروض 
للمشاركة في مسلسالت، وخالل 
االي���ام القليلة املقبلة س���أعلن 
تفاصيل املسلس���ل لنبدأ بعدها 
االس���تعداد للتصوي���ر للحاق 
املقبل، ويعكف حاليا  برمضان 
السيناريت يوسف معاطي على 
كتابة سيناريو وحوار مسلسل 
اتفقن���ا على فكرت���ه وخطوطه 
الرئيسية، وقد تلقينا عدة عروض 
من جهات انتاجية، لكن لم نتعاقد 
مع أي منها، وبصراحة شديدة 
موضوعات املسلسالت أقرب إلى 
قلبي من سيناريوهات السينما، 
خاص���ة أنها تدخل في تفاصيل 
العائلة املصري���ة، وقد رفضت 
جتسيد دور مطرب، وسأقدم دور 
شخص عادي، لكن املسلسل يضم 

عددا من األغاني.

سمية اخلشاب

مي سليم

أحمد السقا

بوستر مسرحية »املدينة الثلجية«

الشحرورة صباح

صابر الرباعي

رنا األبيض

هاني شاكر

بشار جاسم
بعد فوزهما بالعديد من اجلوائز في مهرجان اخلليج 
تعود فرقة »ستيج جروب« من جديد للجمهور من خالل 
اعادة عرض مس���رحية »املدينة الثلجية« التي جنحت 

جناحا منقطع النظير في عيد الفطر.
وعن هذا العمل قال مخرج املسرحية محمد احلملي: 
هن���اك الكثير من اجلمهور الكرمي طالبنا بإعادة عرض 

العمل مرة أخرى ألنه لم يحالفه احلظ ملشاهدته فترة 
عيد الفطر بس���بب االقبال اجلماهي���ري، فقررنا اعادة 
املسرحية مرة اخرى في فترة عيد األضحى املبارك فقط 

رغم العروض الكثيرة من دول اخلليج.
وعن بعض التغييرات في العمل قال: غّيرنا بعض 
األمور باملسرحية مثل اإلضاءة والديكور لكي تتماشى 
مع املسرح اجلديد الذي سنعرض املسرحية فيه وهو 

مس���رح الزهراء مبنطقة جنوب الس���رة، حيث جهزنا 
املسرح بالكامل لكي يكون مهيأ للجمهور بشكل أكبر عن 
السابق. واختتم احلملي حديثه قائال: لدينا العديد من 
املفاجآت في »املدينة الثلجية« كما اننا س���نعيد عرض 
مس���رحية »احلضانة« التي فازت بالعديد من اجلوائز 
في مهرجان اخلليج للشباب بقطر وأيضا سأشارك في 

مهرجان اخلرافي من خالل »مسرح بال جمهور 5«.

سيعيد »الحضانة« ويشارك في »الخرافي«

الحملي حمل »مدينته الثلجية« إلى جنوب السرة

اإلفراج عن »ابن القنصل« من »الرقابة« بعد براءته 
القاهرة ـ سعيد محمود 

خالل أيام يطرح فيلم »ابن القنصل« في دور العرض املصرية 
ضمن س���باق موسم عيد األضحى الس���ينمائي بعد والدة متعثرة 
مع الرقابة عل���ي املصنفات الفنية التي أصرت على حذف عدد من 
املشاهد، منها  حوار يدور بني غادة عادل وأحمد السقا وهو يتحدث 

عن القنوات الفضائية قائال »90% من احملطات ديه كافرة«.
أيضا مت حذف جملة »جواز الس���فر اإلس���رائيلي ما هم أصلهم 
كي���ان صهيوني واطي« وجملة »الڤيزا دي يا ابني هي الي هتحرر 
فلس���طني«،  وجملة »الشباب الفلسطيني حيعملوا إيه«  ووافقت 

الرقابة على نسخة من الشريط في شكله النهائي اجلاهز للعرض 
في الصاالت ودور العرض دون أي مالحظات، وأش���ادت باإلخراج 
والصورة وأداء املمثلني. وتدور أحداث الفيلم حول املزور احملترف 
»خالد صالح« املعروف في الوس���ط اإلجرامي بلقب القنصل ألنه 
متخصص في تزوير جوازات السفر واألموال والذي يدخل السجن 
بعدما يتم القبض عليه في قضية تزوير إلى أن يزوره ابنه حسن 
»أحمد السقا« الذي يس���قط في عصابة تتخذ من الدين ستارا لها 
ويلجأ مع زميله »خالد سرحان« إلى تربية اللحية واجللباب األبيض 

حتى تتاح لهم الفرصة في تخطيط السرقات.

أعربت الفنانة رنا األبيض 
عن اس����تيائها لل����ردود التي 
تس����معها لتقييم أعمالها التي 
تتميز باجلرأة ناكرة بذلك املبدأ 
التجاري الذي يتهمها به البعض، 
في حني انها ترى ان تلك االعمال 
»سلمون في احلصرم الشامي � 
فريال في شتاء ساخن � ما ملكت 
أميانكم« ما هي إال مرآة لقضايا 
املجتمع املعاصر وتقدميها ملثل 
هذه القضايا ما هو إال من أجل 
حل املش����كلة وليس من أجل 
خدش احلياء في املجتمع، حسب 

»النشرة«.
واندهشت االبيض للنتيجة 
غير املتوقعة لنجاح عملها »ما 
ملكت أميانكم«، حيث اعتبرته 
في بداية األمر نقطة حتول، لكنها 
فوجئت بعده بعروض تخفض 
أجرها عن االعوام السابقة، مما 

تتراجع الى الوراء، خاصة انها 
ترى ان االعالم يتعمد التعتيم 
عليها وعل���ى جناحها من دون 

أي مبرر.

تعتبره غير منطقي، خاصة أنها 
لم تأت في االسماء التي تتنافس 
على لقب أفضل ممثلة في سورية، 
وهذا ما أصابها باإلحباط وانها 

سمية الخشاب:
»يا أخي روح«

مي سليم »وخالص« 
في العيد

قررت الفنانة سمية اخلشاب 
تصوير أغنية سينغل جديدة 
بعنوان »يا أخي روح« بطريقة 
الڤيديو كلي���ب، قبل طرحها 
باألسواق وذلك قبل انشغالها 
في تصوير مسلسلها اجلديد 
»كيد النسا«، وقد وقع اختيار 
سمية اخلشاب على هذه األغنية 
التي تغنيها باللهجة اخلليجية، 
الشاعر السعودي  من كلمات 
الرياض، وأحلان أحمد  أسير 

اخلضر.

تستعد الفنانة مي سليم 
لطرح أغنية سينغل باللهجة 
املصرية ف���ي عيد االضحى 
بعنوان »وخالص« وهي من 
كلمات امير طعيمة، واحلان 
رامي جمال، وتوزيع توما، 
وستذاع االغنية في أول أيام 
العيد حصري���ا على راديو 
هيت���س. وجاء ط���رح هذه 
االغنية بع���د تأجيل اصدار 
امليني الب���وم اخلليجي الى 
شهر فبراير القادم بالتزامن 

مع »عيد احلب«.


