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دمشق ـ هدى العبود
أصـــدر املخـــرج 
السوري جندت أنزور 
بيانا صحافيا وضح 
امتناعه  فيه أسباب 
عـــن التصويت في 
جلنة حتكيم األفالم 
الذي كان  الطويلـــة 
عضـــوا فيهـــا فـــي 
دمشـــق  مهرجـــان 
الـ ١٨،  الســـينمائي 
بعـــد اعتراضه على 
الفيلم السوري  فوز 
«مطر أيلول» باجلائزة 
البرونزية في مسابقة 
األفالم الطويلة، وقال: 

الفلمان السوريان املشاركان ال يستحقان جائزة، وكنت أفضل 
عليهما أفالما أخرى منها األملاني والفرنسي واإلسباني، كما 
كنت حريصا ان نظهر بصورة حضارية، ما يعني انه ليس 

بالضرورة ان نحصل على جائزة الن املهرجان عندنا.
وأكد جندت أنزور انه انسحب مع املخرجة املصرية ساندرا 
نشأت من اللجنة معترضا على النتائج وعلى تعامل رئيس 
اللجنة الذي وصفه بالقول: اختاروا رئيس جلنة ليس لديه 
مصداقية، وفوجئت به إدارة املهرجان نفسها وهو قد تعامل 

بطريقة غلط مع الناس، فاخترنا أنا وساندرا االنسحاب.

هيفاء تفوز بجائزتين في احتفال 
«ميوزك أواردز ٢٠١٠»

اقامت اذاعة «جنوم اف ام» حفل عشاء فاخر وزعت فيه جوائزها حتت 
عنــــوان «Nogoum Fm ٢٠١٠ Music Awards»، وكان من بني احلاضرين، 
حسب «النشرة»، الفنانة هيفاء وهبي والفنانة املصرية أنغام والفنان 
محمــــد حماقي، وقد فازت هيفاء بجائزتــــني، األولى كأفضل فنانة لعام 

٢٠١٠ والثانية كأفضل ڤيديو كليب عن أغنية «يا ما ليالي».
يذكر ان الفنانة هيفاء وهبي ستشارك في إحياء حفل غنائي بالعاصمة 
الهولندية «أمســــتردام» في أشــــهر قاعة بهولندا والتي لم يسبق الي 
فنان عربي ان غنى فيها النها تفتح ابوابها الشهر فناني العالم الغربي 
أمثال مادونا والتون جون، وســــيحضر احلفــــل عدد كبير من الفنانني 

العامليني.

نيللي مقدسي تغّير جلدها

اجلديـــر بالذكـــر أن الفنانة 
نانسي عجرم ســـبق ان أعادت 
تسجيل أغنية «مستنياك» للفنانة 
عزيزة جالل وجنحت معها جناحا 

باهرا.

قررت الفنانة اللبنانية نيللي 
مقدسي تغيير جلدها، وركوب 
موجـــة إعادة إحيـــاء األغنيات 
الطربيـــة لعمالقة الفن العربي، 
التي سبق ان جنحت مع غيرها من 
الفنانات كنانسي عجرم، وجورج 
وسوف، ونوال الزغبي، وآخرين، 
حيث أعادت تسجيل أغنيتي «على 
عيني» و«مستنياك» بشكل حي 

ومبرافقة الفرقة املوسيقية.
وصورت نيللي في استديوهات 
NEW LOOK هـــذه األغاني على 
طريقة املسرح سينما مع املخرج 
بودي معلولي، مستلهمة بالصوت 
والصورة أسلوب أفالم السينما 

العربية واملصرية القدمية.
وسيبصر العمل النور خالل 
أيام ويبث على شاشات التلفزة 

اللبنانية والعربية.

هيفاء وهبي

نيللي مقدسي

أكدت انها لم تزّور في مسلسلها تاريخ مصر 

سالف فواخرجي لـ «االنباء»
ردًا على منتقدي «كليوباترا»: أنا صح وأنتم غلط

جندت أنزور

فيفي عبده وسعد الصغير أثناء احلفل

نجدت أنزور يصدر
 بيانًا صحافيًا يوضح موقفه

وصلة رقص مثيرة 
بين فيفي عبده وسعد الصغير 

يبدو ان الراقصة فيفي عبده تســـعى جاهدة إلثبات أنها 
مازالت قادرة على الرقـــص وخاصة بعد أن قامت بإنقاص 
وزنها، حيـــث دخلت في وصلة رقص مثيـــرة مع املطرب 
الشعبي ســـعد الصغير خالل حفل عيد ميالد ابنة املطربة 

الشعبية هدى، حسب «الفن اونالين».
فعندما بدأ سعد الصغير في الغناء والرقص فوجئ احلضور 
بنهوض فيفـــي عبده من مكانها لتقـــدم معه وصلة رقص 
ساخنة استمرت أكثر من ساعة وسط تشجيع احلاضرين، 
بل األكثر من ذلك أنهما بدآ في تبادل األدوار حيث غنت فيفي 

عبده في حني ظل سعد الصغير يرقص.

هالة فاخر

عصام كاريكا

هالة فاخر: تنازلت عن ابنتي..
ورؤيتي للكعبة لم تصبني باالنهيار

كاريكا يسب الصحافيين بسبب «الخطاف»

القاهرة ـ سعيد محمود
مع استمرار تقدمي الفنان هالة 
فاخـــر لشـــخصية «طمطم» في 
مسلسل األطفال الشهير «بوجي 
وطمطم»، أعلنت هالة عن سبب 
تركها للشخصية وتضحيتها بها 
لصالح فنانة أخرى وهي الفنانة 
إميي سمير غامن، حيث أوضحت 
هالـــة أنها عندما عـــرض عليها 
املسلســـل مجددا، أخبرتها جهة 
اإلنتاج أنهم في حاجة ملساعدتها، 
لتوضيح مالمح شخصيات العمل 
خلبرتها الطويلة بالعمل، وعندما 
رشحت الفنان صالح عبداهللا أو 
ماجد الكدوانـــي، أو أحمد عزمي 
ألداء دور «بوجي»، فوجئت بجهة 

اإلنتاج تخبرها بارتفاع أجر هؤالء الفنانني، وعندما حاولت التوســـط 
لدى هؤالء الفنانني، وجدت أن النص املكتوب للعمل ســـيئ، وسيصبح 
في وجهها إذا فشـــل العمل، لذلك فضلت التضحية بشخصية «طمطم» 
التـــي تعتبرها ابنتها، ألن جميع عناصر العمل ســـيئة والتي وصفتها 

باألب السيئ.
وحول جتربتها مع احلج، قالت هالة في حوارها لبرنامج «كالم على 
ورق» الذي تقدمه الكاتبة الصحافية حنان شومان على قناة نايل اليف، 
انها شـــعرت برهبة شديدة عندما رأت الكعبة الشريفة ولكنها لم تصبها 
باالنهيار ليقينها بأن اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ سيغفر لها ذنوبها، مؤكدة 
على انها شعرت بسعادة غامرة أثناء تأدية مناسك احلج، وأنها فضلت أن 
تسير على قدميها وسط زحام احلجاج ورفضت اجللوس على مقعد متحرك، 

وكان برفقتها اإلعالمية اجني علي وزوجها املخرج أحمد املرسي.

بســــبب االنتقــــادات التــــي مت 
توجيههــــا له بعد عــــرض فيلمه 
املغربي «اخلطاف» املشــــارك في 
املسابقة العربية ملهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي، لسوء مستوى 
الفيلم، وقعت مشــــادة بني الفنان 
الشاب عصام كاريكا والصحافيني 
خالل الندوة التي عقدت عقب عرض 
فيلــــم اخلطاف، والذي لم يســــلم 
من ســــخرية اجلمهور طوال فترة 
الواضحة  العيوب  عرضه، بسبب 
في املونتاج والتصوير، وسذاجة 
القصة، واحلــــوار، وضعف االداء 

التمثيلي، حسب «إيالف».
ومت انهاء النــــدوة اخلاصة به 
سريعا بسبب سخرية عصام كاريكا 

من الصحافيني املوجودين فــــي القاعة، وقامت مديرة الندوة منى العايدي 
بوضع يدها على امليكروفون من أجل حجب إســــاءات كاريكا للصحافيني، 
حيث وجه حديثه الى احد النقاد قائ ال: «أنت قلبك أسود من جوه» ولم يسمح 
ملديرة الندوة ان تعطي له الكلمة، وقام منفعال مما اضطر مديرة الندوة الى 
إنهائها سريعا وخروج من في القاعة غاضبني مما حدث، وبسبب عدم ردها 

على إساءات كاريكا للصحافيني. 
يذكــــر ان «اخلطاف» من تأليف واخراج بطل الفيلم ســــعيد الناصري، 

واملمثلة املغربية سميرة الهواري، وعصام الكاريكا، ومجدي صبحي.

لهجوم عنيف وانتقادات الذعة من قبل بعض الفنانات والنقاد املصريني، 
بسبب اختيارها لتجسيد أدوار البطولة ألكثر من مسلسل يتناول سيرة 
ذاتية لشخصية مصرية، ومنها مسلسل «كليوباترا»، وترشيحها ألداء 

دور «روز اليوسف».

عبدالحميد الخطيب
رغم االنتقادات الكثيرة التي طالتها في شـــهر رمضان 
املاضي، خصوصا بعد جتسيدها لدور «كليوباترا» اال ان 
الفنانة الســـورية املتألقة سالف فواخرجي آثرت ان تظل 
صامتة، مؤكدة ان الكالم القليـــل مع العمل اجلاد الهادف 
خير من كالم كثير مع عمل قليل ال يقدم نفعا ألحد، حيث 
فتحت ســـالف قلبها لتبوح مبكنـــون صدرها وترد على 
منتقديها معلنة من خالل «األنباء» ان قصة «كليوباترا» 
كانت واقعية الى أقصى درجــــة وال يوجد فيها تزويد 
أو نقصان، مشـــددة على انه متت االستعانة في كتابة 
املسلسل بكل الوثائق التاريخية اخلاصة بهذه احلقبة 

الزمنية املهمة.

فترة مهمة

 وأضافت قائلة: أنا صــح وهم على خطأ، فاملســــلسل 
أحداثه مطابقة ملا حدث في فترة حكم «كليــــوباترا» ملصر 
وليســـت تزويرا للتاريخ كما يقول البعض، فكل ما جاء 
فيه توثيق لفترة مهمة من تاريخ مصر دون أي حتريف، 

فهنالك من انتقدني فقط من أجل النقد.
من جانب آخر دافعت سالف عن أدائها لشخصية ملكة 
مصرية قائلة: جتسيد الشخصيات التاريخية ليس حكرا 
على أحد، املهم هو إجادة الفنان في تقمصه للشـــخصية، 
واعتقد انني جنحت في جتسيد «كليوباترا» بكل جوانبها، 
مستذكرة اداءها لدور «اسمهان» العام قبل املاضي والذي 
حظي بإعجاب اجلمهور ونالت عنه عدة تكرميات في 

الدول العربية. 

وادي الملوك

وفي سياق متصل أشـــارت سالف الى ان املخرج 
حسني صالح رشحها لبطولة مسلسل جديد يحمل 
اسم «وادي امللوك» وتدور أحداثه في صعيد مصر حيث 
جتسد دور «عائشة» وهي فتاة كانت تعيش في أعماق 
الصعيد وبعد مواجهتها لظروف صعبة نتيجة قصة 
حب فاشـــلة تقرر االستقرار في القاهرة. والعمل عن 
قصة حملمد املنسي قنديل وسيناريو محمد احلفناوي 
وحوار الشاعر عبدالرحمن األبنودي، وبطولة سمية 
اخلشاب وصابرين وليلى طاهر وسميرة عبدالعزيز 
ورياض اخلولي وعدد من النجوم، وشددت سالف 

على  ان التعاون الســـوري - املصري في االعمال الدرامية يعد 
منوذجا للعمل الراقي املشترك، مضيفة ان هذا التعاون مفيد ألنه 

يخلق مباراة في األداء مبا ينصب في صالح املشاهد العربي.
اجلدير بالذكر ان الفنانة السورية سالف فواخرجي تعرضت 

سالف مع الزميل عبداحلميد اخلطيب

سالف في شخصية «كليوباترا»


