
 25  فنون  االربعاء ١ ديسمبر ٢٠١٠   
 الصغير: لم أسئ لسمعة غادة

  .. وغادة: حسبي اهللا ونعم الوكيل 
فيمن يرددون عني شائعات سخيفة

 أعرب املطرب الشعبي املصري ســــعد الصغير عن دهشته باتهامه 
بإثارة غضب الفنانة غادة عبدالرازق بعد أن غنى لها أغنية مسلســــلها 
«زهرة وأزواجها اخلمسة» مبجرد دخولها أحد املالهي للسهر فيها، وهو 
ما اعتبرته إســــاءة لسمعتها فاضطرت إلى االنسحاب، وقال: إن هذا لم 
يحدث على اإلطالق في ملهى ليلي، لكن ما حدث أن غادة حضرت بصحبة 
املنتج محمد السبكي والفنانة مي كساب وفتاتني أخريني ال يعرفهما للسهر 

في أحد الفنادق الكبرى احتفاال 
بفيلم «بون سواريه».

  وأضـــاف فـــي تـــــصريح 
لـ «mbc.net» عندما دخلت غادة 
القاعة قمت بتحيتها وغنيت لها 
أغنية «إن شــــاهللا ما أعدمك»، 
وقلت لها في امليكرفون: غادة 
أحلى وأطيب قلب، فيما غنيت 
ملي كساب أغنية «العتبة جزاز»، 
وجميعهن قمن بالرقص على 
أغنياتي، ولم أغن على اإلطالق 
أغنية مسلسلها «زهرة وأزواجها 

اخلمسة» مثلما يقال.
  من جانــــب آخــــر، أعلنت 
الفنانة غــــادة عبدالرازق عن 
مشاريعها اجلديدة عبر مدونة 

«ناس» وقالت: كنت مشــــغولة جدا يوم االثنني املاضي ألني بدأت أولى 
خطوات تنفيذ مسلسل «سمارة» وإن شاء اهللا تستمتعون به في رمضان 
املقبــــل فقد كنت في مدينة االنتاج االعالمي لتفقد ديكورات املسلســــل 
حتت اشــــراف مهندس الديكور عادل املغربي وكان معي املخرج الكبير 
االستاذ محمد النقلي واملنتجون هشام وعصام وحسام شعبان واملنتج 
الفني امين الصياد واســــتغرقت الزيارة ساعتني اطمأننت خاللها على 
كل التجهيزات وزيارتي لديكورات مسلسلي ابلغ رد في الوقت احلالي 
على ما ردده بعض ضعاف النفوس بأنني انســــحبت من املسلسل وال 
أعرف على أي أساس بنوا هذه الشائعة السخيفة والتي هدفها الرئيسي 
محاربة جناحي ولكن ال املك اال ان اقول «حسبي اهللا ونعم الوكيل» وقد 
بدأت في التجهيزات الفعلية للشــــخصية التي اقدمها سواء في املالبس 
أو االكسسوارات باإلضافة الى مذاكرة الدور جيدا على كافة املستويات 

الشكلية والنفسية. 

 سعد الصغير

 غادة عبدالرازق 

 ظهوره في النصف الثاني من «محمد علي» ال يشغل باله

  جمال سليمان يكشف عن جاسوس يجند عمالء لصالح إسرائيل

 عبدالحميد الخطيب
  ال ميكن ان ننكر التفوق امللحوظ الذي يبهرنا 
به النجم جمال سليمان في شهر رمضان من كل 
عام من خالل اعماله التـــي ينتظرها اجلمهور 
العربي خصوصا التي تتخذ القصص الصعيدية 
خطا رئيسيا الحداثها والتي كان آخرها «افراح 
ابليـــس» والذي حاز جناحا كبيـــرا ونال عنه 
سليمان العديد من التكرميات. كما ال ميكن أن 
ننكر تفوقه  في اخلروج من الثوب الصعيدي 
مبسلســـل «قصة حب» والذي اثبت من خالله 
اتقانه للهجة املصرية بصورة ملحوظة في شهر 
رمضان املاضي، فقدم لنا شكال جديدا في دور 
ناظر املدرسة «يس احلمزاوى» الذي يحاول ان 
يتغلب على مشاكل الطلبة بأسلوب حكيم دون 

اللجوء للعنف.
  وعن ردة الفعل جتاه «قصة حب» عبر سليمان 
عن سعادته باشادة اجلمهور والنقاد باملسلسل 
وقـــال: من الصعب ان يجتمع النقاد واجلمهور 

على رأي واحد جتاه جناح اي عمل فني، ولكن 
«قصة حب» جمعهم حوله، مشيرا الى ان املسلسل 
جنح النه جاء مطابقا للواقع حيث توافرت له 
كل العناصر التي متيزه عن غيره وناقش امور 

احلياة االجتماعية بخيرها وشرها.
  وبسؤاله عن «ذاكرة اجلسد» اشاد بالكاتبة 
واالديبة اجلزائرية احالم مستغامني التي قدمت 
في قصتها أيام حاســـمة في الثورة اجلزائرية 
ضد االحتالل، مؤكـــدا ان اجادته للغة العربية 
هي التي رشحته لبطولة املسلسل وقال: لم يكن 
العمل سهال خصوصا انه يعتمد على السرد في 
احداثه، وجسدت فيه شخصية خالد بن طوبال 
بطل الرواية ومعي مجد فضة الذي يؤدي دور 
ناصر شقيق حياة «آمل بوشوشة» التي تقوم 
بالبطولة النسائية، حيث دارت االحداث في منحى 
رومانسي خاص جدا باللغة العربية الفصحى 

التي تتميز بالرقة في كلماتها.
  وعن مشـــاركته في «محمد علي»، قال: من 

اجلميل املشاركة في مثل هذا العمل الذي يعتبر 
من اضخم االعمال في تاريـــخ الدراما العربية 
خصوصا ان الشركة املنتجة رصدت له ميزانية 
ضخمة جدا، ولقد شاركت فيه بدون أي شروط 
الن العمل يستقي جناحه من اسم بطله النجم 
يحيى الفخراني الذي اتعاون معه للمرة االولى 
فهو احد اهم فنانـــي الدراما في العالم العربي، 
وامتنى ان ينال دوري في العمل اعجاب اجلمهور 

عند عرضه.
  وتابع: اجسد في العمل دور «ابراهيم باشا» 
جنل محمد علي الذي سيتولى ادارة أمور البالد 
في املرحلة األخيرة من حياة والده، وينجح في 
احلفاظ على حكم اسرة محمد علي من خالل اعادة 
االستقرار للبالد والقبض على جميع احلركات 
الراغبة في االســـتيالء على احلكم، مشددا على 
ان ظهوره بعد مرور نصف حلقات املسلسل ال 
يشغل باله النه يهتم اكثر بحجم الدور وتأثيره 

في االحداث وليس مساحته.

  وحول جديده قال ســـليمان انـــه يقرأ عدة 
ســـيناريوهات عرضت عليه مؤخرا وسيعلن 
عن االعمال التي سيختارها خالل الفترة املقبلة، 
ملمحـــا الى انه اعجب بســـيناريو وضعه احد 
الضباط املصريـــني املتقاعدين الذين عاصروا 
قصة العمل حيث تـــدور االحداث في اطار من 
اجلاسوسية الغامضة، ومن املتوقع ان يشارك 
فيه بدور بروفيسور روسي من أصول يهودية 
يكشف عن جاسوس اسرائيلي من يهود مصر 

كان يتجسس ويجند عمالء لصالح اسرائيل.
   اما بخصوص التكرميات الكثيرة التي يحصل 
عليها فاكد ان أي تكرمي يحصل عليه يضعه امام 
مســـؤولية في اختيار االفضل وقال: اشكر كل 
اجلهات التي تكرمني عن اعمالي ويكفيني ان هذا 
التكرمي دائما يكون بناء على جناح اعمالي في 
نظر اجلمهور الذي احاول ان اقدم له كل ما ينال 
رضاه، منوها الى ان الفن رسالة ويحرص على 

ان يوصلها للناس بامانة وموضوعية. 

 دومينيك حوراني تنفي 
  طالقها وتطلق ألبومها

 

 دومينيك حوراني

 أحمد عزمي:  مشاهد 
روبي إنسانية

   وليست خادشة للحياء

 بعــــد الهجوم احلــــاد الذي 
تعرض له فيلم «الشوق» الذي 
الفنانة روبي  تقوم ببطولتــــه 
وخاصة بعدمــــا تردد أن قصة 
الكبت والشذوذ  الفيلم تتناول 
اجلنسي، دافع الفنان الشاب أحمد 
عزمي عن الفيلم مؤكدا أن الفيلم 
ال يحتوي على مشاهد خادشة 
وكل ما فــــي األمر أن موضوعه 
جريء وحســــاس. وقال عزمي 
الذي يشارك روبي بطولة الفيلم: 
روبي لم تقدم مشــــاهد خادشة 
للحيــــاء كما تردد بل جتســــد 
قضية انسانية يخجل البعض 
من طرحها، فالعمل يتناول الكبت 
اجلنسي املنتشر في مجتماعتنا 
العربية، فمناقشة أي عمل للكبت 
اجلنسي أمر وارد، ولكن األهم 
هو طريقة التناول، واملخرج خالد 
احلجر قدمه بحرفية، وصرح أكثر 
من مرة بأن العمل ال يحتوي على 

مشاهد جنسية.

 أحمد عزمي

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  تضع الفنانة دومينيك حوراني اللمسات األخيرة على أغنيات 
ألبومها اجلديد الذي تعاونت فيه مع عدد من الشعراء وامللحنني 
واملوزعني اللبنانيني والعرب من بينهم: يحيى احلسن، جهاد فرح، 
حسام خوري، كمال قبيسي، هيثم شعبان، بودي نعوم، روجيه 
أبي عقل، وغيرهم، وبانتظار انتهاء الترتيبات مع إحدى كبريات 
الشركات الفنية إلنتاج وتوزيع ألبومها اجلديد. وستسافر بعدها 
إلـــى تايلند لتصوير إعالن تلفزيوني إلحدى الشـــركات العاملية 
للعناية بالشعر.  من جهة ثانية، نفت الفنانة حوراني كل ما أشيع 
عن طالقها من زوجها رجل األعمال النمســـاوي اجلنسية مؤكدة 
أنه الداعم األول لها في مسيرتها الفنية. وهي تدرس حاليا عرض 
متثيل مصريا حيث طلب منها جتسيد شخصية الفنانة الكبيرة 
سعاد حسني في مسلســـل تلفزيوني يعرض في رمضان املقبل 

ويروي قصة حياتها. 

 النجم جمال سليمان 
  مع الزميل عبدالحميد الخطيب

نـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـرينـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س

اعات الثمينةوال�صاعات الثمينة وال�

باأعلـى الأ�سعــار

ت : 22460150/5املباركية

يوجد لدينا

جموهرات و�ساعات 

ثمينة م�ستعملة


