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 مطربة «وعدت» شاعر شاب  18 
بأنها راح تغنـــي كلماته في 
ألبومها اجلديد وبعد ما طرح 
ألبومها بالسوق تفاجأ هالشاعر 
بأن أغنيته مو موجودة فيه.. 

عيل ليش توعدين الريال! 

 ممثل يعتقد ان اعماله اللي يقدمها 
«خالدة» هاأليـــام متضايق من أحد 
املخرجني اللي مو عارف قيمة موهبته 
مثل ما يقول مع انه هاملخرج تعامله 
راقي مع اجلميع.. يبه روح حق طبيب 

نفسي وايد أحسن!

 قيمة  وعد
 ممثلـــة بعـــد مـــا صارت 
مشهورة «انغرت» على ربعها 
وعلى املنتجني اللي قامت تطلب 
منهم اجـــر عالي ألنها صارت 
مطلوبة باألعمال الدرامية مثل 

ما تقول.. اهللا يشفي!

 مطلوبة

 استغرب من الضجة المثارة حول الفيلم في المنتديات اإللكترونية  

 ماهر الخاجة: «أسرار القبور» يسلّط الضوء على التحرّش باألطفال واإلرهاب 
الفهد:  نادين 
الفيلم فـي    دوري 

إليصـال  جـريء      
للمتلقـي  الفكـرة 
بصـورة واضحـة
رتــوش    ودون 

  مفرح الشمري
  استغرب املخرج اإلماراتي الشاب 
ماهر اخلاجة من الضجة املثارة في 
املنتديات اإللكترونية حول فيلمه 
اجلديد «أسرار القبور» قبل عرضه 
على شاشات السينما خاصة وان 
احداثه واقعيــــة وحقيقية حدثت 
في دولة عربية مجاورة، مؤكدا في 
اتصال هاتفي مع «األنباء» ان هذه 
الضجة ال مبرر لها سوى التقليل 
من شأنه كمخرج شاب يحمل فكرا 
لكشف احلقائق أمام الناس بجرأة 
ودون خوف، مشددا على انه يعرف 

حدوده جيدا.. فالى التفاصيل:
  اخوي ماهر يعطيك العافية؟

   اهللا يعافيك.
  حبيت اعرف شنو قصة «أسرار 
ــوية ضجة كبيرة  القبور» اللي مس

في املنتديات االلكترونية.
   صدقنــــي مــــو عــــارف ليش 
هالضجــــة والهجــــوم علــــي في 
املنتديات االلكترونية مع ان قصة 

الفيلم حقيقية ونســــلط الضوء 
فيها على قضية التحرش باالطفال 
واالرهاب والشعوذة من خالل قصة 
فتاة الب عربي وأم أجنبية تدعي 
«ســــلفيا» وستجســــد دورها في 
الفيلم الفنانة االماراتية نادين الفهد 
والتي تتعرض للتحرش من ابيها 
املتدين وهي في الثامنة من عمرها 
فتصاب الفتاة باضطرابات نفسية 
تؤدي بها الى كره الرجال واعتناق 
ديانات ومعتقدات تزيد من حالتها 
النفسية لتصل الى نهاية مأساوية 
حيث تلجأ إلى للشياطني للتخلص 
من قهر احلياة وظلمها لها مع ان 
اختها الصغرى «ايفان» التي جتسد 
دورها الفنانة االردنية شهد مناقضة 
لشخصية شقيقتها يكون دورها 
ايجابيا الرشاد اختها وعودتها الى 
طريق الهداية خاصة بعد دخول 
اختها «سلفيا» الى عالم الشياطني 
وهذه هي قصة الفيلم باختصار، 
حيــــث وضعت لــــه رؤية خاصة 

فيني اليصال الرسالة التي اود ان 
ابعثها للجميع وانوي املشاركة به 
في الدورة املقبلة ملهرجان اخلليج 

السينمائي.
  بس الفيلم فيه مشاهد مثيرة بعد 

مشاهدتي لبعض احداثه؟
   انا معاك الفيلم جريء ومثير 
الني حاولت من خالل هذه املشاهد 
اجلريئة ان اوضح للناس مدى الظلم 
الذي وقع على هذه الفتاة من ابيها 
فحاولت ابــــرازه من دون تزييف 
بالوقائع لتصل الرسالة للمتلقي 
بطريقة واقعية خصوصا مشاهد 
الضرب واملالبس الغريبة والطالسم 

والنفاق الديني.
ــات  املنتدي ــي  ف ــر  الكثي ــن    لك
االلكترونية اتهموك باالساءة للدين؟

   هــــذا االتهام غير صحيح ولو 
انهم انتظروا عرض الفيلم كامال 
لعرفوا انني من خالله ان اوضح 
للغرب الفرق بني االرهابي واملسلم 
احلقيقي ولكن مــــن اتهمني بهذا 

االتهام لم يتمعن جيدا في احداث 
الفيلم خاصة وان شــــقيقة بطلة 
الفيلم «سلفيا» كانت تلعب دورا 
ايجابيا البراز اهمية الدين في حياتنا 
وطالبتها مرارا بعدم تعميم فكرها 
الذي تشوه بعد حترش ابيها بها 
على اجلميع، لالسف الناس همهم 
االول واالخيــــر اثارة املوضوعات 
دون معرفة احلقيقة احيانا وبعدين 

انا اعرف حدودي جيدا.
  كم استغرق تصوير الفيلم؟

   ما يقارب الـ ٦ شـــهور حيث 
صورت املشاهد في منزلي وفي 
مزرعة بالفجيرة، باالضافة الى 
احدى الڤلل واحدى املقابر مبدينة 
القصيص وصورته بنفسي الى 
جانب اخلدع البصرية خاصة انني 
درست االعالم في جامعة بريطانية 
واســـتطعت من خاللها معرفة 
اســـاليب التصوير والغرافيك، 
وفيلم «أســـرار القبور» يعتبر 
من االفالم اجلريئة بالســـينما 

اخلليجية خاصة انني عمدت الى 
ايصال الفكـــرة للغرب بلجوئي 
الى جزء كبير من لغة الفيلم ان 
تكون اجنليزيـــة ومترجمة الى 
العربية، حيث انوي عرضه هناك 
النني متوقع عدم عرضه في الدول 

العربية!
  ماهر ودي اعرف الهدف من وراء 

تصويرك لهذا الفيلم املثير للجدل؟
   هدفي واضح وهو كشــــف كل 
مســــتور وجريء في مجتمعاتنا 
العربية وقضية مثل قضية التحرش 
باالطفال تستحق املغامرة ملا تتركه 
من اثار سلبية في نفوس االطفال وال 

يستطيعون نسيانها مهما صار!
  مشاركة ست ممثالت في الفيلم 
ــع ان القضية ال  ــا م ــالهدف منه ش

تتحمل ذلك؟
   من خالل هذا الفيلم حاولت ان 
اصيد اكثر من عصفور فمشاركة 
ســــت ممثالت في الفيلم يؤدين 
ادوارا مختلفة هي صورة برأيي 

من صور التعريف باضطهاد املرأة 
في املجتمع العربي حتى حينما 
تكون مظلومة تكون مضطهدة 
البعد احلدود وحاولت من خالل 
هذا الفيلم تسليط الضوء على 
هذه القضية.وبدورها قالت املمثلة 
االماراتية نادين الفهد ان قبولها 
لتجسيد دور «سلفيا» في الفيلم 
والذي وصفته باجلريء جدا جاء 
الميانها بأن التمثيل مهنة ولكونها 
ممثلة يجب جتسيد اي دور يسند 
لها الظهار امكانياتها الفنية حتى 
تصل الرسالة التي يريدها املخرج 
للمتلقي بصورة واضحة ودون 

رتوش.
  واضافـــت قائلـــة: جلســـت 
مع صاحبة القصـــة احلقيقية 
وتعبت نفسيا لقصتها احلزينة 
بعد تعرضها للتحرش من ابيها 
فقررت جتسيدها بعد ان رفضت 
عدد من املمثالت العربيات جتسيد 

الدور جلرأته. 

 من مشاهد فيلم «أسرار القبور»  نادين الفهد

 نادين في مشهد من الفيلم  بوستر «اسرار القبور»   ماهر اخلاجة مع نادين الفهد 

 المخرج اإلماراتي ماهر الخاجة 

 أحمد حلمي: سأحضر مونديال ٢٠٢٢ في قطر 
 أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته باختيار 
قطر استضافة كأس العالم ٢٠٢٢ وقال: أنا كنت أتابع 
نتيجة املونديال أمام شاشة التلفاز، فذكر جوزيف 
بالتر أوال روسيا ستستضيف املونديال عام ٢٠١٨ 
وبعد ذلك أعلن فوز ملف قطر باستضافة املونديال 
عام ٢٠٢٢ ففرحت كثيرا، ألنه وقع اختيار الفيفا على 
دولة عربيـــة، فقطر أول دولة عربية حتصل على 
استضافة املونديال في الشرق األوسط، وهذا شرف 

لكل العرب لذلك سأحضر مونديال قطر ٢٠٢٢.

  كمـــا تعجبت من تصريـــح أوبامـــا بعد قرار 
الفيفا، بوصفه قرارا ســـيئا ان حتصل قطر على 
استضافة املونديال، وان يفوز امللف القطري على 
امللف االميركي. وأضاف: كان على أوباما ان يتمتع 
بالروح الرياضية، فتقدم الدول ال يقاس بحجمها، 
فقطر قدمت ملفـــا رائعا وبه إمكانات مهولة وهذا 
هو ما يطلبه الفيفا لنجاح املونديال، فالرياضة ال 
تعترف اال باألفضل وال جتامل، والروح الرياضية 

مطلوبة من اجلميع. 

 منة فضالي 

 عباس النوري 

 منة فضالي: أنا اللي 
عملت في نفسي كده..

  ولن اعتزل الفن

 ترشيح «أبو عصام» للقاء  
٦ مطلقات سوريات

الفنانــــة منة فضالي   ابدت 
اسفها على الضجة الكبيرة التي 
واكبت نشر مجموعة من صور 
احتفالها بعيد ميالدها األخير، 
موجهــــة اعتذارهــــا للجمهور 
والعضاء نقابة املهن التمثيلية 
عما حدث، مؤكدة في اول ظهور 
لها بعد ازمة نشــــر صور عيد 
ميالدها،في برنامج «شوشرة»، 
انها لم تدع اي صحافي حلضور 
عيد ميالدها النها كانت مناسبة 
خاصة، نافية أنها ستعتزل الفن 
وقالت: من قام بتسريب صور 
احلفل بعض ممــــن كنت اعتقد 
انهم أصدقائي، مضيفة: انا اللي 

عملت كده في نفسي. 

 تعتزم شركة إنتاج سورية 
البدء في تصوير مسلسل درامي 
جديد بعنوان «مطلقات ولكن»، 
وذلك مع بدايــــة العام اجلديد، 
حيث مت ترشيح الفنان عباس 
النوري، الذي جســــد شخصية 
«أبو عصام» في مسلسل «باب 

احلارة» للبطولة الرجالية.
  وذكــــرت صحيفة «احلياة» 
اللندنيــــة أن العمل الذي كتبه 
املمثــــل الشــــاب باســــل خليل 
ســــيقوم بإخراجه فيصل بني 
املرجة، من املتوقع أن يضم في 
أدواره الرئيسة نخبة من جنوم 
الدراما الســــورية والعربية.أما 
علــــى صعيد البطولــــة، فهناك 
عدة ترشيحات لم يتم تأكيدها 
أو التعاقد مــــع أحد حتى اآلن، 
ومن األسماء املرشحة لألدوار 
النســــائية كاريس بشار، فاديا 
خطاب، صفاء ســــلطان، صفاء 
رقماني، ناهد احللبي، واإلماراتية 
هدى اخلطيب، وبالنسبة ألدوار 
الرجال فاألسماء املرشحة عباس 
النوري، باســــل خياط، وقصي 
ـ كما  خولي. وســــيدور العمل 
أكد كاتبه باســــل خليل ـ حول 
ست مطلقات، يتطرق من خالل 
شخصياتهن وما يحصل معهن 
من أحداث ولقــــاءات إلى نظرة 
املجتمع لهذه الظاهرة، وأسباب 

الطالق، وسلوك املطلقات. 

 جومانا مراد

 أنوشكا 

 جومانا مراد: شائعة
  التحرش بي سخيفة! 

 لم تســـلم الفنانة جومانا مراد من الشـــائعات التي 
تناثرت في اآلونة األخيرة، حيث تناقلت بعض املواقع 
االلكترونية خبر تعرضها للتحرش في األقصر على يد 
بعض الشباب أثناء تصوير بعض املشاهد في فيلم «كف 
القمر»، ولم ينقذها ســـوى رجال الشـــرطة، حيث نفت 
الفنانة الســـورية هذا اخلبر جملة وتفصيال ووصفته 

بأنه خبر سخيف على حسب قولها.
  وأضافت جومانا ساخرة انها لم تسافر من األساس 
الـــى األقصر حتى يتم التحرش بهـــا هناك، اذ ال توجد 
مشاهد لها ضمن املشاهد اخلارجية التي يصورها فريق 

العمل حاليا في األقصر. 

 القرصنة تمنع أنوشكا من اإلفصاح
   عن تفاصيل ألبومها الجديد

 تضع الفنانة أنوشـــكا حاليا اللمسات النهائية على أغنيتها 
اجلديدة التي تنوي طرحها خالل شـــهر يناير املقبل، وقد أكدت 
أنوشكا أنها لن تفصح حاليا عن اسم األغنية خوفا من سرقته، 
مشيرة إلى أنها أصبحت تخشى القرصنة بشكل كبير وهذا هو 
السبب في تأجيل طرح األغنية التي تنتجها على نفقتها اخلاصة، 
حســـب «النشـــرة». وأضافت أن األغنية من كلمات خالد منير، 
وأحلان أحمد ناصر، وتوزيع أشـــرف محروس.اجلدير بالذكر 
أن أنوشـــكا انتهت من جميع العمليات الفنية اخلاصة باألغنية 
ولم يتبق سوى مرحلة تركيب الصوت. وأنها كانت تنوي طرح 
األغنية خالل موســـم رأس السنة إال أنها فضلت تأجيلها حتى 

جتد وسيلة حتميها من القرصنة.

 أحمد حلمي 


