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 مطرب شاب قاعد يحاول  14 
يقلد احد املطربني اخلليجيني 
لعل و«عســـى» ينجح في 
البومه الياي بعدما فشلت 
السابقة.. احلمد  البوماته 

هللا والشكر. 

 مذيعة «حنت» على احد 
املخرجني الشباب بأن تشاركه 
في عمله الدرامي اليديد بس 
املخرج رفض النه ستايلها 
مو ماشي مع اجواء مسلسله 

التراثي.. اهللا يعينچ!

 ستايل  تقليد
 ممثلة ما احترمت موعدها 
مع احد البرامج املنوعة اللي 
اتصلوا عليها عالهوا علشان 
ترد على شائعة معينة بس 
صاحبتنا املالك كان معاها 

خط ثاني.. صچ اي شي!

 اتصال 

 مارسيل خليفة يتعرض لحادث سير في سورية 

 فاطمة عبد الرحيم: أصحاب العقول الضعيفة
  وراء تأخر الدراما الخليجية

 دافعت الفنانة البحرينية فاطمة عبد الرحيم عن 
اجتاه صناع الدراما اخلليجية مؤخرا إلى اجلرأة في 
تناول أعمالهم، مشددة على أنه يجب مواصلة هذا 
النهج في املستقبل وعدم االلتفات إلى من وصفتهم 
بأصحاب العقول الضعيفة، الذين يحاولون أن يقفوا 
حجر عثرة في طريق تطور الدراما اخلليجية. وقالت: 
واجب على مثل هذه األعمال أن تنقل للمشاهدين بشكل 
جريء، فاجلرأة تدخل في صميم العمل، واملؤلف عندما 
قدم هذه املشاهد (في إشارة إلى فيلمها «لولوة») لم 
يقصد بها إثارة الغرائز بقدر ما حاول معاجلة قضية 

مهمة حتدث في معظم املجتمعات.
  وأضافت نحن كخليجيني جزء من املجتمع العربي 
وقضايانا مشـــتركة، لذا علينا أن نتقبل مثل هذه 
املشـــاهد مادامت من صميم العمل، وليست دخيلة 
عليه، كما يحصل في بعض األعمال العربية، بحسب 

صحيفة احلياة اللندنية. 

 هل يستحق تامر حسني لقب 
«مايكل جاكسون العرب»؟

 انسحاب حاتم علي
  من «محمد علي»

 تعرض الفنانان فراس ابراهيم ومارسيل خليفة حلادث سيارة 
على طريق درعا بعد ظهر أمس االول، نقال على اثره الى املستشفى 
الفرنسي في دمشق، وحصل احلادث عندما دخل ابراهيم، الذي 
كان يقود الســـيارة، في طريق فرعي فاصطدم بسيارة أخرى 
بشكل عنيف جدا، أصيب على اثره الفنانان بجروح مختلفة، 

كما تسبب احلادث بأضرار مادية كبيرة بالسيارة. 
  وكانت اصابة خليفـــة طفيفة، في الرأس، وقد اطمأن عليه 
السفير اللبناني في دمشق الحقا في املستشفى الفرنسي، أما 
اصابة ابراهيم فهي أكبر، حيث أصيب بكســـر في كلتا قدميه 
اضافة الى كســـر آخر في يده اليسرى، وكسر في ضلعه، وقد 
خضع لعملية تركيب أسياخ معدنية في كعب القدم، ويحتاج 
بعد هذه العملية الى نحو شـــهرين ليتماثل للشفاء، ويتمكن 

من السير مجددا على قدميه. 

 مازال وصف جيرمني جاكسون – الشقيق األصغر ملطرب البوب 
الراحل مايكل جاكسون – للمطرب تامر حسني بأنه «مايكل جاكسون 
العرب» يواجه جدال واسعا، السيما بعد ان اعتبره عشاق املطرب 

الشاب شهادة عاملية بتفوق تامر حسني.
  ووصف شـــقيق ملك البوب جاء خالل تســـليمه لتامر جائزة 
أفضـــل فنان في أفريقيا مؤخرا في لنـــدن لتنطلق بعدها حمالت 
مكثفة بني املؤيدين للقب والرافضني له عبر املنتديات وصفحات 

موقع «فيس بوك».
  وزاد من ســـخونة اجلدل املنافسة الشرســـة على األلقاب مع 
املطرب عمرو دياب امللقب بـ «الهضبة»، حيث اعتبر عشاق األخير 
ان تامر حسني ال يستحق األلقاب املمنوحة له، سواء كانت «جنم 

اجليل» أو «جاكسون العرب». 

واضافت: االتفاق مع املخرج حامت 
علي مت قبل عـــام على أن يتم 
التصوير في الوقت احلالي وكل 
التحضيرات كانت تسير في هذه 
االجتاه، إال أننا فوجئنا برغبته 
في تأجيل العمل للعام املقبل، 
وهو األمر الذي رفضته اجلهة 

املنتجة.
  يذكر ان هذا العمل التاريخي 
كان فيلمـــا ســـينمائيا تعتزم 
شركة «غود نيوز» إنتاجه، إال 
أن األزمة املالية دفعت الشركة 
إلى التراجع، فاشـــترته شركة 
«كنغ توت» وقررت حتويله إلى 
مسلسل رمضاني يعرض خالل 
العام القـــادم ويقوم ببطولته 

الفنان يحيى الفخراني.  

 على الرغم من حضوره إلى 
القاهرة ملباشـــرة التحضيرات 
ملسلسله اجلديد «محمد علي» 
ومعاينته أماكن التصوير، فإن 
املخرج السوري حامت علي، قرر 
االعتذار عن عدم إخراج املسلسل 
بســـبب انشـــغاله بالتحضير 

ألعمال أخرى.
  وطلب علي من شركة «كنغ 
توت» تأجيل املسلسل حتى العام 
املقبل بسبب ارتباطه مبسلسل 
«عمر بن اخلطاب» إال أن الشركة 
رفضت طلبه، ما جعله يعتذر 

عن عدم القيام بالعمل.
  وأكد املنتج هشـــام شعبان 
لـ «إيالف» ان التحضير لبداية 
تصوير العمل مســـتمر خالل 
الرغم من  الفترة احلالية على 
اعتذار املخرج، مشـــيرا إلى أن 
التصوير ســـيبدأ خالل الفترة 
املقبلة على أن يقوم بإخراجه 
شادي يحيى الفخراني، رافضا 
اإلفصاح عما إذا كانت الشركة 
ستطالب بالشرط اجلزئي املوقع 
العقد مع املخرج السوري  في 

أم ال.
  من جهتها قالت مليس جابر 
مؤلفة العمل انها أوشكت على 
االنتهاء من سيناريو املسلسل. 

 مارسيل خليفة

 فاطمة عبد الرحيم 

 تامر حسني 

 هيفاء وهبي في حفل العشاء مع نائب وزير اخلارجية السوري فيصل املقداد 

 حامت علي 

 غادة عبدالرازق 

 الميتا فرجنية

 مروى 

 هيفاء وهبي ضيفة نائب وزير الخارجية السوري على مأدبة العشاء.. 
  ومؤسسة السينما تنفي لـ «األنباء» شائعة انسحابها من مهرجان دمشق

 دمشق ـ هدى العبود
  فـــي الوقت الذي أشـــيع فيـــه ان الفنانة 
اللبنانية هيفاء وهبي قاطعت مهرجان دمشق 
السينمائي نظرا خلروجها من االفتتاح أثناء 
التكرمي أكدت مديرة العالقات العامة للسينما 
دينا باكير لـ «األنباء» أن ما أشيع مؤخرا حول 
انسحاب الفنانة هيفاء وهبي من مهرجان دمشق 

السينمائي الثامن عشر عار عن الصحة.
  ولفتت باكير الى أن هيفاء حضرت مساء 
االثنني حفل العشاء الذي أقامته املؤسسة في 
قصر النبالء بدمشق، وجلست على الطاولة 
الرئيسية للحفل التي جلس عليها نائب وزير 

اخلارجية فيصل مقداد.
  مضيفة ان الصور التـــي التقطت خالل 
حفل العشاء وظهرت فيه هيفاء تثبت أنها لم 
تنسحب، وقد غادرت دمشق حوالي الساعة 

الثالثـــة بعد ظهر الثالثاء، مشـــيرة الى أن 
الشائعات حول هيفاء بدأت بالظهور منذ أن 
صرحت بدعوتها كضيفة شرف للمهرجان، 

وأن خبر انسحابها كان ضمن الشائعات.
  ومن جهتها أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي عن ســـعادتها بهذه الدعوة، ووجهت 
الشـــكر حملمد االحمد رئيس املهرجان على 
دعوته، مبديـــة اعتزازها برأيه بها كممثلة، 
ومشـــيرة الـــى أن اشـــادته جتعلهـــا أكثر 
اصرارا على التقدم بخطوات أكبر في مجال 

التمثيل.
  يذكر أن االعالمية الكبيرة مها سلمى كانت 
أول من وجهت الى الفنانة هيفاء وهبي الدعوة 
حلضور مهرجان دمشـــق، وتبعها بعد ذلك 
توجيه دعوة رسمية من ادارة املهرجان ممثال 

مبحمد االحمد مدير املهرجان.

 مروى: «السرطان» قربني من غادة عبدالرازق

 فرنجية تهاجم منتقدي 
الفنانات اللبنانيات 

اللبنانيـــة، الميتا  الفنانة   شـــنت 
فرجنية، هجوما علـــى كل من ينتقد 
دخول الفنانات اللبنانيات إلى ساحة 
الدراما املصرية باعتبارهن مسيئات 
لبلدهن األم لبنان. وقالت في تصريحات 
خاصة لـ«إيالف» إن الفنان الذي ال يطمح 
لالنتشـــار عربيا وعامليا ليس فنانا. 
ونصحت اللبنانيات قائلة: من عندها 
املقدرة على أن تظهر جنوميتها خارج 
وطنها يجب عليها أال تترددا وتتأخر، 
مستشهدة باملثل اللبناني «عفا الشاطر 

ع شطارتو».
  وأضافت الفنانة الشابة أن االنتشار 
يعني الكثير ألي فنان، والنجومية ال 
تعني جنوميتـــه في بلده فقط، وإمنا 
يجب عليه أن ينتشر بكل أرجاء الوطن 

العربي، ليصبح جنما حقيقيا. 

وهو «السرطان»، وهو ما زاد 
من األلفة والصداقة بيننا، وأنا 
سعيدة بعودة العمل مجددا مع 
حسن حسني، والذي شاركت 
معه في أكثر من فيلم، وأيضا 

الفنان طلعت زكريا. 

كوميديـــة، مثلمـــا ظهرت في 
«حاحا وتفاحة». ونفت مروى 
أي خالفات بينهـــا وبني غادة 
عبدالرازق، والتي جمعت بينهما 
الصداقة بداخل الكواليس، قائلة: 
غادة طلعت مـــن نفس برجي 

اللبنانية  الفنانة   كشـــفت 
مـــروى عـــن ان تواجدها في 
لبنان كان الســـبب وراء منح 
الذي كانت مرشحة له  دورها 
في فيلم «بونسواريه» لفنانة 
أخرى وقالت: كنت أنا املرشحة 
البداية لتجسيد شخصية  في 
شقيقة غادة عبدالرازق، ولكن 
بعد عودتي من لبنان فوجئت 
بالســـبكي يعـــرض علي دور 
الراقصة، ألن الدور ذهب لفنانة 
أخـــرى. وأضافت في تصريح 
لـ«ام.بي.سي.نت»: لم أندم على 
ذلك، على الرغم من أن مساحة 
األدوار األخـــرى أكبر، ولكني 
ال أبحث عن الكم، فشـــخصية 
الراقصة فرصـــة أكبر لتقدمي 
االستعراض والغناء، باإلضافة 
لوجود مساحة متثيلية ونكهة 

 العمالق عبداحلسني عبدالرضا

 ناصر القصبي

 عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصبي  في مسلسل كوميدي 

 يبدو ان اتفاقا بات شبه منته 
بني قطبي الكوميديا في اخلليج 
العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
والفنان السعودي ناصر القصبي 
للمشاركة معا في عمل كوميدي 
تعرضه قناة mbc خالل شـــهر 
رمضان املقبل وتنفذه شركة مركز 
التي ميلكها عبدالرضا،  الفنون 
حسب جريدة اجلزيرة السعودية. 
التحركات جارية هذه  ومازالت 
األيام للخروج بصيغة مناسبة 
للعمل الذي لم يطرح مســـماه 
بعد على ان تكون ورشة العمل 

مكونة من فريق ٣٧ درجة (من 
الشباب)، ولم يتفق على مخرج 
العمل أيضا لكنه ســـيعلن عنه 

خالل الفترة املقبلة.
  وبهذا العمـــل تكون mbc قد 
خطت خطوة رائدة وكبيرة في 
انتـــاج مثل هـــذه األعمال التي 
طاملا طالب بها اجلمهور والنقاد، 
وهي خطوة إيجابية لكال قطبي 
الكوميديا في اخلليج، حيث يعّدان 
األشـــهر على اإلطـــالق واألكثر 
حظوة عند اجلمهور وال يختلف 

عليهما أحد. 


