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  ١٦  ديسمبر ٢٠١٠ 

انه املنتجني  24   ممثلة «حاســـة» 
رافعني الچام عليها بسّبة زميلتها 
اللي شوهت صورتها عندهم هااليام 
تفكـــر انها تزورهم فـــي مكاتبهم 
علشـــان يعرفون احلقيقة.. خير 

ان شاء اهللا! 

 مدير انتاج قاعد يطلب من بعض 
النسائية املشاركات  اليديدة  الوجوه 
في عمله اللي يصوره هااليام احلضور 
لعيد ميالده غصب واللي ما حتضر راح 
يطردها النه قادر بفرض كلمته على 

املنتج.. الشرهة على اللي رازك!

 ميالد زيارة
 مذيع في االذاعة يتحچى اكثر من 
ضيوفه في البرامج اللي يقدمها لدرجة 
انه يدخل نفسه في متاهات ملا يطرح 
عليهم اسئلته الشي اللي يشتت متابعة 
املستمعني لبرنامجه.. يالطيب الفلسفة 

ما لها داعي!

 فلسفة

 أحالم توافق على المشاركة في مهرجان الدوحة  

 خمسة كليبات استعراضية لفيفي في شرم الشيخ

 «الناس هتحلي بإيه».. شعبوال يغني ألزمة السكر

 أمل حجازي تتعرض للضرب

 في حلقة جديدة من برنامج «قصاقيص انتيكا» 
قدمها الفنان باســـم فغالي عبر شاشة املؤسسة 
اللبنانية لإلرســـال، مجســـدا فيها مجموعة من 
الشـــخصيات الفنية بعيدا عن السياسة ألنه كما 
قالت شـــخصية انتيكا خـــالل احللقة «أخاف ان 

يقلبوا علي».
  متيزت احللقة بوجود أكثر من شخصية واحدة 
على الشاشة، فشاهدنا أكثر من «باسم» في مشهد 

«مدام شلوف» وجاراتها.
  في البداية، قلد فغالي االعالمية املصرية هالة 
سرحان وهي تقدم برنامج «الدكتورة هالة شو»، 
ولكن املشهد كان مقتضبا جدا ولم يتجاوز الثواني 

املعدودة.

  ثم قلد مجموعة من الفنانات اللواتي يظهرن 
على شاشـــة التلفزيون، فجسد شخصية الفنانة 
نـــوال الكويتية وهي تغنـــي، وأعادنا الى الزمن 
اجلميل من خالل شخصية املمثلة املصرية ماري 

منيب واملمثلة اللبنانية هند أبي اللمع.
  وانتقاال الى أجواء تصوير الڤيديو كليبات، قلد 
باسم املخرج اللبناني يحيى سعادة وهو يطرح 
أفكاره اجلريئة على الفنانة هيفاء وهبي للتوصل 
الى فكرة ڤيديو كليب أغنية «ياما ليالي»، ولم يسلم 

املخرج سليم الترك من بعض اللطشات.
  ثم شاهدنا شخصية الفنانة اللبنانية أمل حجازي 
وهي تصور غالف ألبوم «ويلك من اهللا» والذي 

علله باسم فغالي بأنها تعرضت للضرب. 

 كمحاولة منه للتصدي الرتفاع اســــعار السكر، 
انتهى املطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم من تسجيل 

اغنية جديدة عن ازمة السكر.
  وذكر شعبان لصحيفة «املصري اليوم» ان االغنية 
من أحلانه وتأليف اسالم خليل، وتهدف الى التصدي 
الرتفاع ســــعر السكر في االيام املاضية بعد وصول 

الكيلو الى ٩ جنيهات.
  وتقول كلمات االغنيــــة: الناس من الغال بتاللى، 
والشعب حيعمل ايه، حتى السكر بقى غالي.. والناس 
حتحلي بإيه.. كيلو الســــكر بـ ٨ و٩ و١٠ ساعات.. ال 
حنشرب تاني عصاير وال ناكل حلويات.. احللبة خالص 
والقهوة حتبقى كلها سادة.. وال خلى السكر بره وال 
فيه مظبوط وزيادة.. السكر اصبح ذكرى وجروحنا 
زادت جرح.. وخالص كلنا من بكرة حنحلي الشاي 
بامللح.. ياللي انت عندك سكر اتهنى وقول يا بالش.. 
طب انت جابولك سكر في ناس لسه مجلهاش.. قاعدين 
كلنا بنفكر في املجلس واجللسات.. أهو غلوا علينا 
الســــكر وادي آخر االنتخابات.. علقنا يفط ومشينا 
ومسكنا لبعض سيوف.. وال شوفنا حد بيخدم وال 
عمرنا يوم حنشوف.. عيش مرة وسكر مرة ومنني 
الناس حتجيب.. حق النور واملية واللحمة واالنابيب.. 
مبقاش ال مرتب نافع وال حافز وال عالوات.. السكر بس 

عايز له ميزانية وسلفيات.. الناس تعبانة وحايرة 
وانتخبوا لكن عارفني.. مش حيشــــوفوا ابن الدايرة 

غير بعد ٥ سنني. 

 أعطت املطربة اإلماراتية أحالم موافقتها املبدئية 
للمشاركة في مهرجان الدوحة لألغنية العربية 
لهذا العام الذي من املتوقع أن تنطلق انشطته ٢٨ 
اجلاري.وسيكون املهرجان هذا العام مختلفا متاما 
عن األعوام السابقة، السيما أن هذا العام سيشهد 
املهرجان ليلة خاصة لألغنية اللبنانية، ويشارك 
فيـــه نخبة كبيرة من أبـــرز املطربني اللبنانيني 
باإلضافة إلى مشـــاركة عدد كبيـــر من الفنانني 

اخلليجيني.
  وعلى الصعيد الفني، بحسب «النشرة»، اختارت 
أحالم ٩ أغان أللبومها الغنائي اجلديد قابلة للزيادة 
وتنوي إصدار األلبوم في ســـوق الكاست خالل 
الفترة املقبلة، حيث تسافر إلى القاهرة لتسجيل 

األعمال هناك.
  وانتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة ستقدمها 
في ألبوم منوع سيحمل اسم «شاديات» من كلمات 
الشاعر منصور الشادي بعنوان «مجنونة فيك»، 
كما أحيت حفلة غنائية في إمارة دبي مبناسبة 

احتفاالت باليوم الوطني في دولة اإلمارات.

 القاهرة ـ سعيد محمود
  قررت الفنانة فيفي عبده تصوير خمسة كليبات 
استعراضية جديدة بعد متكنهاـ  حسب كالمهاـ  من 
إنقاص وزنها ١٥ كيلو، وأضافت فيفي أن كل كليب 
من اخلمسة سيكون عبارة عن «لوحة استعراضية 
وطنية» تصورها في عدد من املدن السياحية مثل 
الغردقة وشرم الشيخ واإلسكندرية، ألنها ضد أن 
يصور الفنـــان أعماله خارج مصر، بل يجب عليه 

أن يبرز جمالها.
  واعتبـــرت فيفي أن تلـــك الكليبات دعاية فنية 
ملصر، وفي نفس الوقت ســـتكون دروســـا عملية 
للمحاضـــرات التي ألقتها في اخلارج لعشـــاق فن 
الرقص الشـــرقي، وكشفت عن أنها قد تغني أيضا 
إذا استدعى موضوع الكليب ذلك، وأنها اعتادت على 
ذلك بعد أن شـــاركت مسبقا في العديد من األعمال 

املسرحية االستعراضية.
  يذكر أن فيفي عبده تســـتعد لتصوير مسلسل 
«كيد النسا» مع سمية اخلشاب وتأليف أحمد أبوزيد 
وإخراج شـــيرين عادل، ومن املقرر أن يتم عرضه 

في رمضان ٢٠١١.

 اختارت ٩ أغاني أللبومها الجديد 

 باسم فغالي قلدها وهي تصور غالف «ويلك من اهللا»

 أحالم 

 فيفي عبده

 باسم فغالي مقلدا احدى الشخصيات صورة أمل حجازي غالف ألبوم «ويلك من اهللا» 

 التونسية فريال يوسف: 
مشاركتي في مهرجان «وهران» 

لن تغضب المصريين
 أكدت الفنانة التونسية فريال يوسف أنها ال تتوقع غضب 
اجلمهور املصري منها بســـبب عزمها السفر إلى اجلزائر 
للمشاركة في مهرجان وهران السينمائي، مستشهدة بإعالن 

الفنان املصري خالد أبوالنجا حضور املهرجان. 
  وأضافت فريال - في تصريح لـ mbc.net ـ أنها تعشق 
أرض مصر وأهلها، وال تتوقع أن يثير سفرها إلى اجلزائر 
يوم األربعاء للمشاركة كضيف شرف في مهرجان وهران 

السينمائي أي خالفات بينها وبينهم.
  واستشهدت الفنانة التونسية بسفر الفنان خالد أبوالنجا 
للمشاركة في نفس املهرجان بفيلمه «ميكرفون»، مشيرة 
إلـــى أن ذلك يدل على أن حالة اخلالفـــات التي كانت بني 

شعبي مصر واجلزائر انتهت.
  على اجلانب اآلخر وبشأن آخر مشروعاتها الفنية قالت 
فريال إنها تنتظر البدء في تصوير مسلســـل «الشـــيماء 
قيثارة الســـماء» الذي لم يتحدد ميعاد البدء النهائي فيه 
حتى اآلن، وجتســـد من خالله شخصية سلمى التي تقع 
في حب بيجاد، ولكنه يتركها ويتزوج من الشيماء، أخت 

الرسول ژ.

 سوسن بدر تكشف «الدعارة» الموجودة في «مركز التجارة العالمي»
 تستعد لـ «ألف ليلة وليلة» ثالثي األبعاد

 شعبان عبدالرحيم 

 فراس حاطوم لنانسي السبع: 
  أتمنى لو كان السياسيون نساء ألشعل غيرتك

 في مقابلة مع اإلعالمية رميا كركي في برنامج 
«أنا وياك» عبر شاشة «املستقبل» استقبلت رميا 
االعالميني فراس حاطوم زوجته نانســـي السبع، 
وقد حتدث كل من فرانس ونانسي عن مهنتها بداية 
وثم عن عالقتهما التي ابتدأت في اروقة التلفزيون 

لتتوج بالزواج املدني في جزيرة قبرص.
  فراس اعرب عن رضاه عن جتربته مع حتقيقه 
الشهير حول الشاهد محمد زهير الصديق خاصة 
انه كشف ان الصديق يكذب في مكان ما ولكنه اكد 
انه اآلن لن يعيدها اما اذا وضع في نفس الظروف 
تلك لكان تصرف بنفس الطريقة، كما كشـــف ان 
الســـجن وفقدان احلرية ملدة ٤٥ يومـــا كان امرا 
صعبا فعال، ولكنه األمر السلبي الوحيد في تلك 
التجربة اما الباقي فكله ايجابيات؟ وثمة من قال 
له «نيالك انسجنت» واعرب فراس انه يعتبر انه 
ظلم في تلك التجربة ولكن النتيجة اتت معاكسة 

ملا اراده من ظلموه.
  اما نانســـي فتحدثت ايضا عن فترة الســـجن 
حيث اعترفت بأنها في تلـــك الفترة انفعلت جدا 
وكانت تلك مرحلـــة مصيرية في عالقتهما حيث 
اكتشفت انها يجب ان تأخذ القرار واكتشفت حبها 
الفعلي لفراس، وعن اسلوبها في التقدمي في الفترة 
الصباحية اكدت انها حتب الهدوء في طرح االسئلة 

بعيدا عن االنفعال والصراخ.
  وحتـــدث الزوجان ايضا عـــن زواجهما املدني 
حيث قاال انهما قاما بقناعتهما حيث تزوجا مدنيا 
ولم يكن لألمر عالقـــة فقط بكونهما من طائفتني 
مختلفتني امنا النهما مقتنعان بالزواج املدني، وقد 

ادى األمر الى تنظيم ٣ حفالت زفاف األول في قبرص 
احتفاال بالزواج املدني، والثاني في اجلبل في قرية 
فراس حاطوم، والثالث في بيروت جمع االصدقاء 
وسياسيني وشخصيات وقد اهدى فراس نانسي في 
زفافهما اغنية كتبها هو وحلنها املوسيقار وجدي 

شيا وغناها الفنان جيلبير جلخ. 

 فراس خاطوم ونانسي السبع 

 عبدالحميد الخطيب
املتألقة  النجمـــة    تســـتعد 
سوسن بدر لدخول جتربة جدية 
في مشـــوارها الفني من خالل 
فيلم ســـينمائي مصري ثالثي 
االبعاد يحمل اســـم «الف ليلة 
وليلة» وتتشـــارك فيه بجانب 
نخبة مـــن الفنانني منهم غادة 
عادل وعـــزت ابو عوف واحمد 
بديـــر وعمرو واكـــد وآخرون، 
واخراج تامر مرتضى، وتدور 
احداثه في اطار حكايات االساطير 
التي ارتبطت بالقصص الشهيرة 
«الـــف ليلة وليلة»، وقد عبرت 
بدر في تصريح لـ «األنباء» عن 
سعادتها بهذه التجربة التي تعد 
االولى من هذا النوع في االنتاج 
الســـينمائي املصري، وقالت: 
ســـيتم من خالل الفيلم تقدمي 
تكنيك ســـينمائي يعتمد على 
االبهار الذي اصبح سمة االعمال 
السينمائية العاملية، مشيرة الى 
انها تنتظر عرض فيلمها اجلديد 
العاملي» والذي  التجارة  «مركز 
شـــاركت فيه مـــع النجوم منة 
شلبي ومحمود حميدة وباسم 
ســـمرة، متوقعة للفيلم جناحا 
كبيرا نظرا للقضية املهمة التي 
يناقشها والتي تتخذ «الدعارة» 
واالجتار بالنساء خطا رئيسيا 
لها، معبرة في الوقت نفسه عبرت 
عن سعادتها بنجاح فيلم «ابن 
القنصل» والذي شاركت فيه مع 
احمد الســـقا وخالد صالح في 

عيون النقاد واجلمهور.
  وعن كثرة اعمالها في شهر 
رمضان قالت: مهمتي كفنانة هو 
تقدمي كل ما ميتع اجلمهور بغض 
النظر عن كم االعمال التي اشارك 

فيها، وقد قدمت في شهر رمضان 
املاضـــي ادوارا جيدة في اعمال 
متميزة، وال نغفل ان الفضائيات 
اصبحت كثيرة ما اتاح الفرصة 
للفنان ان يتواجد في اكثر من 
عمل وهذا ليس عيبا مادامت هناك 
قدرة على تقمص كل شخصية 
حسب مقتضيات الدور، مثمنة 
النجاح الكبير الذي حظيت به عن 
دورها في مسلسالت «احلارة» 
و«عايزة اجتوز» و«اختفاء سعيد 
مهـــران» و«امرأة فـــي ورطة» 
وغيرهـــا، واعدة جمهورها بان 

تقدم لهم كل ما ينال رضاهم. 
  وبســـؤالها عن اجلدل الذي 
اثـــاره مسلســـل «اجلماعـــة» 
العمل  العمـــوم  اجابت: علـــى 
محترم وقدم مبصداقية لفترة 
مهمة في تاريخ مصر، اعتقد انه 
الدرامية  من افضل املسلسالت 
العام نظرا  التي عرضت هـــذا 

للتشويق في احداثه وللترابط 
الدرامية  الكبير في اخلطـــوط 
لقصته، ملمحـــة الى ان العمل 
عرض لفترة مليئة بالصراعات 
السياسية في مصر، لذلك البد 
ان يثير اجلدل، ولو أي عمل آخر 
تناول هذه الفترات لسبب نفس 
الضجة التي اثارها «اجلماعة». 
واستدركت: انا اعشق الفن بكل 
مجاالته لذلك ابذل قصارى جهدي 
لكي اقدم افضل اداء في ادواري، 
ومازال لدي العديد من االعمال 
التي اقرؤها حاليا ومنها واحد 
اعتقد انه سيكون موضع احاديث 
الناس الفترة املقبلة وسأعلن عن 
تفاصيله مبجرد االتفاق عليه. 
  اجلديـــر بالذكـــر ان الفنانة 
سوسن بدر حصلت على جائزة 
افضل ممثلة في مهرجان القاهرة 
السينمائي الرابع والثالثني عن 

دورها في فيلم «الشوق». 

 الزميل عبداحلميد اخلطيب أثناء حديثه مع سوسن بدر

 سوسن بدر في مسلسل «عايزة اجتوز»


