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 ممثلة شابة بعد ما حققت  22 
انتباه  لفـــت  «مناهـــا» في 
املخرجني لها هااليام قاعدة 
تعاملهم بصـــورة عجيبة 
ومعتقدة نفسها هند رستم.. 

احلمد هللا والشكر! 

 تعامل
 ممثـــل بعد ما ترك االعمال 
املسرحية هااليام شاد حيله 
في عمل درامي وقاعد يعامل 
الفنانني املشاركني معاه بفوقية 
مع أنهم أقدم منه في املجال.. 

عمره ما تبخر...!

 فوقية
 ممثلة بعد ما صارت مقدمة برامج 
هااليام «مايتها» مو معروفة ومسببة 
إحراج لفريق برنامجها بسبب تطنيشها 
التصوير ألنها مشــــغولة  ملواعيــــد 
بتصوير عمــــل درامي مثل ما تقول.. 

الشرهة على إللي يابچ!

 تطنيش

 استبعدت فكرة تمثيل حياة ماجدة الرومي

 سالف ردًا على الغيطي: 
  تصوير حياة «بديعة مصابني» ليس معركة

السورية لقاءها بتوجيه التحية 
للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، 
انها حتترمهـــا كثيرا  وقالـــت 

وحتترم فنها.
  واستبعدت فكرة متثيل حياة 
الرومي في مسلسل تلفزيوني 
بناء على أمنية الرومي نفسها، 
معتبرة أن كالمها جاء عند الرد 
على األسئلة اإلعالمية ملن ترغب 
من املمثـــالت في تقدمي حياتها 

الشخصية.
  وقالت انها حتترم هذا الكالم 
مـــن جانب الرومـــي وتعتبره 
شـــهادة حب وتقدير من فنانة 
عظيمـــة وقامة فنية كبيرة من 

قامات الفن العربي. 

مناسبا، وأنها ال تتدخل في عمله، 
معتبرة أنهـــا تأتي في الدرجة 
قـــرارات كهذه  الرابعة التخاذ 
بعد املخرج والكاتب والشركة 

املنتجة.
  واملعروف ان الكاتب املصري 
أكــــد في أكثر من لقــــاء انه حذر 
الفنانة السورية، سالف فواخرجي، 
أكثــــر من مرة مــــن االقتراب من 
شخصية «بديعة مصابني»، ألنها 
تعد السابقة الثانية لسالف معه 
بعد أن كتب مسلسال عن كليوباترا 
وقدمه لقطاع اإلنتاج ووجد سالف 
تقدم نفس العمل، وأكد انه سيقاتل 

ملنعها من ذلك.
الفنانة    إلى ذلك، اختتمـــت 

الفنانة الســـورية   رفضت 
ســـالف فواخرجي الـــرد على 
الكاتب والسينارست املصري 
محمد الغيطـــي، الذي عبر عن 
الشـــديد من إعالن  اســـتيائه 
الفنانة  نيتهـــا جتســـيد دور 
بديعة مصابني، في عمل درامي 
جديد، مبدية استغرابها لتخوف 
وانزعـــاج الغيطـــي من تقدمي 
الراحلة السورية،  شـــخصية 
بديعة مصابني، مشـــددة على 
أحقية كل شخص في تقدمي أي 
فكرة ميلكهـــا، وقالت ان هناك 
أكثر من فيلم يتحدث عن بديعة 

مصابني.
  وأضافت الفنانة الســـورية 
فـــي حديثها مع «إيـــالف» ان 
الذي يجسد حياة  العمل  فكرة 
الفنانة بديعة مصابني، هي مجرد 
مشـــروع لثالثة أشخاص: هي 
وزوجها املخرج رمضان، والكاتب 
السوري قمر الزمان علوش، وهو 
عمل مختلف عن مشروع الغيطي 
الذي يتنـــاول حياة الكوميدي 
املصري جنيب الريحاني زوج 

بديعة مصابني.
  واستغربت سالف من بعض 
التصريحات اإلعالمية، وأبدت 
الغيطي  قـــول  اندهاشـــها من 
«سالف فواخرجي تتمسك بدور 
مصابني»، معتبرة نفسها أنها لم 
ترشح من قبل أحد للدور حتى 
تتمسك به. ودعت إلى الهدوء ألن 
املوضوع أبسط من املصطلحات 
اإلعالمية، والفكرة ليست معركة 

أو قتاال.
أنها ال متلك  الى    وأشـــارت 
أي فكرة عن الســـيناريو الذي 
كتبه الغيطي، وأنها ال متلك حق 
املقارنة بني املسلسلني، مشيرة 
إلى احتمال تأجيل مسلسلها إلى 
ما بعد رمضـــان ٢٠١١ لكي يتم 
التحضير له بشكل صحيح أكثر 

وبشكل مكثف.
  ورفضت سالف التدخل في 
ترشيح فنان معني لدور الريحاني 
في مسلســـلها، مشيرة إلى أن 
هذه اخليارات خاصة باملخرج 
وله احلق في ترشيح من يراه 

 سالف فواخرجي

 انتهيا من تصوير ڤيديو كليب مع نهلة الفهد بمناسبة عيد االتحاد

 الرويشد: اإلمارات دعمتني خالل مسيرتي الفنية
  والسعيد: الغناء مع الرويشد إنجاز خليجي وعربي كبير

 املخرجة نهلة الفهد توجه الرويشد والسعيد أثناء تصوير الكليب

 عبدالحميد الخطيب
  انتهـــت املخرجة اإلماراتيـــة نهلة الفهد من 
تصويـــر أحدث إطالالتها من خـــالل األغنيات 
املصورة، لسلطان الرومانسية عبداهللا الرويشد 
والنجم اإلماراتي فايز الســـعيد، اللذين أنهيا 
تســـجيل وتصوير أغنية وطنية مهداة منهما 
الى دولة اإلمارات العربية املتحدة مبناســـبة 
عيـــد االحتاد الـ ٣٩، واألغنية كلمات ســـلطان 
مجلي وأحلان فايز الســـعيد، واملجهزة بشكل 

«دويتو».
  واعتبر الرويشد مشاركته بهذه األغنية وفي 
هذه املناسبة الوطنية امرا مهما، وقال: هذا أقل 
ما ميكن تقدميه الى هذا الوطن املتحد اإلماراتي 
اخلليجي والعربي، والذي كان من أوائل البلدان 

الداعمة لي خالل مسيرتي الفنية.
  من جانبه، أظهر فايز السعيد سعادة كبيرة 
في تنفيذ هذه األغنية التي تأتي ضمن مشاركات 
متعددة في عيد االحتاد في اإلمارات، على صعيد 
الغناء والتلحني، واعتبر مشاركة الرويشد في 
الغناء والتصوير إجنازا خليجيا وعربيا كبيرا، 
نظرا لنجومية الرويشد، وقال: لقد كانت مشاركة 

صديقي الفنان عبداهللا الرويشد، غالية علي، 
وإضافة ملســـيرتي الفنية، وأثبت أنه فنان 
قدير صاحب رســـالة نبيلة يستحق الثناء 
عليهـــا، واجلميل في األمر أنه لم يتردد ولو 
للحظات بعد طـــرح الفكرة، وجاءت اإلجابة 
باملوافقة سريعة ودون أي تردد، حيث أقدر 

ذلك كثيرا.
  هذا وقد رســـمت املخرجة اإلماراتية لوحة 
احتفال وطنية من خالل مشاركة عدد من األطفال 
والشباب من اجلنسني، وفرقة خاصة من فنون 
«العيالة»، وقامت بتصوير ونقل صور احتفال 
حي بالعيد الوطني، وذلك على مدار تصوير يوم 
عمل كامل تنقلت به في عدد من املناطق في مدينة 

دبي، جاء معظمها في مدينة دبي لإلعالم.
  بدورها أعربت املخرجة نهلة الفهد عن سعادتها 
بتكرار التعاون بني الرويشـــد والسعيد، بعد 
أن كانـــت التعاونات الســـابقة مقصورة على 
أغنياتهما الفردية، وعن الكليب قالت: تتم في 
الوقت الراهن عملية املونتاج، وسيكون جاهزا 
للعرض خـــالل عيد االحتاد الـــذي يصادف ٢ 

ديسمبر من كل عام. 

 أصالة تحصل على ٤٠ مليونًا 
  مقابل عرض قصة حياتها

 روال سعد تلغي حفل ليلة رأس السنة 
في مصر وتتهم الوسمي بـ «الشر»

 القاهرة ـ سعيد محمود
  تلقـــت املطربة أصالة أخيرا عرضا لتقدمي قصة حياتها في عمل 
سينمائي ورغم رفضها لعدة عروض منها برنامج تلفزيوني ومسلسل 
اال انها وافقت على تقدمي قصة حياتها في فيلم سينمائي ويبدو أن 
املبلغ الذي عرض على أصالة مقابل تقدميه في فيلم سينمائي كان 
يتعدى بكثير ما عرض عليها ســـابقا، حيث عرض عليها مبلغ ٤٠ 

مليون دوالر باالضافة إلشرافها على العمل أثناء تصويره.
  وحاليا تبحث اجلهة املنتجة عن كاتب يتولى كتابة قصة حياة 
أصالة والتي ستفجر الكثير من املفاجآت من خالل هذا العمل وترصد 
من خالله الصعوبات التي واجهتها منذ أن قررت دخول املجال الفني 
كما ســـيتم التطرق حلياتها الشخصية ومعرفة من وقفوا بجانبها 

ومن كانوا يسعون لعرقلة مشوارها.
  وحتى اآلن لم يتم التعاقد بشكل رسمي، لكن اصالة أبدت موافقتها 
وجار حاليا التحضير للعمل حيث من املقرر ان جتسد العمل أصالة 
بنفسها، وان كانت الفكرة غير مقبولة بالنسبة لها وفي حالة كونها 

لم تقدم العمل سيتم ترشيح وجه جديد.
  من ناحية أخرى، تســـتعد أصالة لدخول التمثيل من خالل فيلم 
من اخراج زوجها طارق العريان، وهو املشـــروع الذي أعلنوا عنه 

منذ فترة طويلة.
  وكانت أصالة قد أعربت أخيرا عن غضبها الشـــديد من شـــائعة 
طالقها والتي تنقلت بني الصحف واملجالت، وأكدت ان هناك أشخاصا 
تعرفهم جيدا وراء هذه الشائعة وهم يحاولون من وقت آلخر إفساد 

حياتها. 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  ألغت الفنانة روال ســـعد حفلها في القاهـــرة الذي كان يفترض 
أن حتييه ليلة رأس الســـنة وذلك اثر صدور قرار رسمي من نقابة 
املوســـيقيني املصريني مبنعها من الغناء في مصر، حيث منعت من 

اعتالء خشبة املسرح االسبوع املاضي في حفل في االسكندرية.
  الى ذلك صدر عن املكتب اإلعالمي للفنانة روال سعد بيان تناول 
موضوع منع حفلها األخير واتهمت فيه النقيب الوسمي مبنعها من 
دعم جمعية مكافحة السرطان لألطفال وجاء في البيان: كانت الفنانة 
روال سعد قررت التبرع بأجرها كامال باإلضافة الى نفقات التنقالت 
وأجر الفرقة املوسيقية بالكامل، ملجرد علمها ان احلفلة التي ستحييها 
هي خيرية ويعود ريعها الى نادي «ترويل النزهة» في االسكندرية 
والتي كانت ستقام في قاعة «كريستال بالزا» بوسط املدينة لصالح 
العـــالج الكيميائي لألطفال املصابني بالســـرطان ولعمليات القلب 
املفتوح لألطفال في االســـكندرية، قام رئيس نقابة املهن املوسيقية 
منير الوسمي بإرسال فرقة من عشرة اشخاص، وألول مرة في مصر 
من محامني وشرطة مصنفات، وهدفهم واحد هو منع روال سعد من 
الغنـــاء وهدم اخلير، على خلفية الدعوى التي رفعتها هيفاء وهبي 
ضد روال في مصر بسبب أغنية «إيه داه» ومحاولة منعها من الغناء، 
وقد قام نادي «ترويل» بالتوســـالت من أجل عدم إلغاء احلفلة ألن 
ريعها يعود لألطفال الذين ميوتون من دون عالج، ولكن دون جدوى. 
وكان احلضور في احلفلة يتجاوز ٧٠٠ شخص ويرددون «عايزين 
روال»، ورغم الشـــر انتصر اخلير بصعـــود الفنان رامي عياش الى 

املسرح واحياء احلفلة مبفرده. 

 روال سعد  أصالة نصري

 تامر حسني: ال عالقة لي بتسريب صور الحج

 فستان غادة عبدالرازق المكشوف يثير الفضول 
في مهرجان بيروت الدولي للتكريم

واحد شبهي خالص، نزلت أسلم 
عليه، افتكرتو تامر حسني بجد، 
ولكن شادي أصر على الشبيه 
الشهير الذي التقطت له صور 
فاضحة بهدف أذية تامر فقال: 
«الشـــاب ده كلمنـــي وأكد انه 
هو وقع ضحية ناس عاوزين 
يسيئوا لي من خالل استخدام 
والتقاط صور له مش كويسة 
ولكني لن أقاضيه النه ضحية 

ولم يقصد االساءة».
التي    وبالنســـبة للصـــور 
تسربت خالل رحلة احلج والتي 
أثارت ضجة وجـــدال كبيرين 
وانتقادات قاسية قال تامر انه ال 
عالقة له بها، وحول ما اذا كان قد 
التقى صدفة بأحمد عز وحمادة 
هالل أثناء أدائه فريضة احلج 
قال: ال، كانـــت هناك اتصاالت 
مسبقة بيننا للتنسيق واللقاء 
خالل احلـــج وهمـــا صديقان 

مقربان مني.  

بتامر الى حد كبير، قال: عن أي 
شاب بتتكلم؟ في ٥٠٠٠ واحد 
بيشبهوني، أنا من يومني شفت 

ابتعد من حولها بعض الناس 
الذين كانوا سببا في خالفنا. 

  وفي سؤال عن الشاب الشبيه 

االطـــالالت  نـــدرة   رغـــم 
التلفزيونية للفنان تامر حسني، 
اال انه خـــص برنامج االعالمي 
شـــادي خليفـــة عبر شاشـــة 
الـART بسلســـلة تصريحات 
أثـــارت اجلدل  حول مواضيع 
مؤخرا، ومن ضمن تصريحات 
تامر خالل مداخلته قوله: للمرة 
االخيرة سأطلب من الصحافة 
عدم اثارة املشـــاكل بيني وبني 
عمرو دياب وعدم التطرق لهذا 
املوضوع، فعمرو أستاذ في الفن 
وتاريخ وأنـــا أحبه وأحترمه، 
وعندما ســـأله شادي ان كانت 
املصافحـــة والعناق مع عمرو 
دياب في عزاء والدة محمد فؤاد 
تعني صلحا رسميا أشار تامر 
الى أنه أساسا لم يكن هناك من 
خـــالف بينهما كي يكون هناك 
صلح. ومدح تامر زميلته شيرين 
قائال: شيرين أختي، أحبها كثيرا، 
وسوء التفاهم بيننا زال بعدما 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  ١٨ من املبدعني اللبنانيني والفنانني احملليني والعرب كرمتهم جلنة مهرجانات 
بيروت الدولية للتكرمي في مجمع البيال مســـاء الســـبت املاضي، حيث منحوا 
دروعا تكرميية ترمز إلى رجل لبناني يرتدي «الشروال» والصدرية والطربوش 
لكن بطريقة متطورة، وقد صمم ذلك النحات والرسام رافي يدييان، وهو باللون 

الذهبي، وسيتم اعتماده سنويا من قبل جلنة املهرجان.
  ومت خالل احلفل الذي تبنت محطة الـ «أو تي في» نقله، تكرمي كل من الفنانة 
السورية أصالة نصري، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، واملمثلني املصريني 
يحيى الفخراني وغادة عبدالرازق واملخرج خالد يوسف واإلعالمية ليلى رستم، 
الفنانة املغربية أســـماء املنور، نيكوال جبران، الراقصة ســـمارة، السفير فؤاد 
الترك، الفنان غابريال عبدالنور، ومخترع الســـيارة اللبنانية دافيد افرام، فيما 

اعتذر املوسيقار ملحم بركات عن عدم احلضور.
  وكانت غادة عبدالرازق أول املكرمني الذين وصلوا املكان برفقة خالد يوسف 
وجلست الى جانبه ما أثار شكوك احلاضرين الذين أكدوا على عالقتهما خاصة 
بعد ان طلبت في برنامج «ابشر» مع نيشان يده للزواج، وارتدت غادة فستانا 
مفتوح الصـــدر كان محط أحاديث احلضور وهو من تصميم روبيرتو كافالي، 
وشـــكرت بيروت لتكرميها وأهدت اجلائزة لفريق مسلســـل «زهرة وأزواجها 
اخلمسة»، أما خالد يوسف فأهدى اجلائزة لبيروت باعتبارها رمزا للدول العربية 

من خالل املقاومة، ووجه حتية لفلسطني وللمقاومة في لبنان.  

 تامر حسني

 غادة عبدالرازق

 سلطان الرومانسية 
عبداهللا الرويشد


