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 إيناس الدغيدي

 بعد أن أجازته الرقابة

  دعوى قضائية لمنع تصوير فيلم 
إليناس الدغيدي عن «زنا المحارم»

  
  رفـــع محام مصري دعوى قضائية ضـــد صناع فيلم «الصمت» 
للمخرجة ايناس الدغيدي، الذي يدور حول زنا احملارم، ملنع تصويره، 
متهما اياه باشـــاعة الفاحشة، وقال احملامي نبيه الوحش الذي أقام 
الدعوى: صعقت فور علمي بتواجد مشروع فيلم يحمل عنوان «زنا 
احملارم»، وحينما سألت عن تفاصيله وعلمت أن ايناس الدغيدي هي 
التي ستقوم باخراجه تيقنت أنه سيكون وجبه جنسية صريحة.

  وأضاف - في تصريح لـ «mbc.net» - ايناس لن تناقش من خالل 
هذا الفيلم العالقات اجلنســـية الطبيعية التي تتم بني رجل وامرأة، 
لكن خيالها فاق احلدود، لتوضح أن هناك عالقات جنسية بني االب 

وابنته، وهو ما تقشعر منه االبدان.
  وعن كيفية موافقة الرقابة على مثل هذه االفالم أوضح الوحش أن 
هناك جلسات جمعت بينه وسيد خطاب رئيس الرقابة على املصنفات 

الفنية، وتأكد منه أن العمل لم تتم املوافقة عليه على االطالق.
  ورفضت املخرجة ايناس الدغيدي التعليق على الدعوى القضائية 
واجلـــدل املثار حول الفيلم، مكتفية بالقـــول: انها حاليا في مرحلة 

االعداد للتصوير والتفكير في أبطال وبطالت للفيلم.
  من جانبه أوضح رئيس الرقابة املصرية سيد خطاب أن اسم فيلم 
«زنا احملارم» لم يعرض عليه اطالقا مثلما أشيع، وأنه عرض باسم 
«الصمت»، وطالب - كجهة رقابية - باجراء بعض التعديالت عليه، 
مشيرا الى وجود جلسات عمل جتمعه بإيناس الدغيدي ورفيق الصبان 

كاتب سيناريو الفيلم، للوقوف على التعديالت التي طلبها. 

 من إنتاج «كنوز الخليج» ويناقش العديد من القضايا االجتماعية

  «باب الفرج» يعيد علي جمعة لألعمال الكوميدية
 مفرح الشمري

الكوميدي علي  النجــــم    يعود 
جمعة إلى األعمال الكوميدية التي 
حتمل بني طياتها الكثير من املفارقات 
االجتماعية بعيدا عن اإلسفاف، وذلك 
من خالل مسلسل «باب الفرج» الذي 
كتبه مزيد املعوشرجي ويخرجه 
البحريني أمير الشايب ومن إنتاج 
«كنوز اخلليج» التــــي دأبت على 
تقدمي أعمال درامية وتاريخية نالت 

استحسان اجلميع.
  وأكد النجم علي جمعة لـ «األنباء» 
انه مشتاق لألعمال الكوميدية التي 
ابتعد عنها الفترة األخيرة، مشيرا 

الى انه بعد قراءة نص املسلسل أعجب به وبطريقة 
كتابته والتي حتمل للمشاهد اإلثارة والتشويق بأسلوب 

كوميدي رائع.
  وأشــــار الى انه ســــيدخل لوكيشن التصوير في 
غضون األيــــام القليلة املقبلة، بعد ان ينتهي مخرج 
العمل من تصوير املشاهد اخلارجية، ملمحا الى انه 
يثمن تعاونه مع «كنوز اخلليج» بعد عمله السابق 
من خالل مسلسل «سارة» الذي عرض في التلفزيون 

خالل الفترة املاضية.
  واستطرد قائال: عودتي للكوميديا من خالل «باب 
الفرج» جاءت لقناعتي بالشخصية التي كتبها مزيد 

املعوشرجي والذي أمتنى له التوفيق.

  ومن جانبــــه ذكر املؤلف مزيد 
املعوشرجي لـ «األنباء» ان مسلسل 
«باب الفرج» يعتبر التجربة األولى 
التلفزيونية، حيث  الكتابة  له في 
حتمــــل أحداثه العديد من القضايا 
االجتماعية التي يسلط من خاللها 
الضوء على عــــدد من األمور التي 
تشغل بال الناس، خاصة انها قضايا 
تعاني منها املجتمعات اخلليجية 

والعربية.
  وأضاف املعوشرجي قائال: فكرة 
«باب الفرج» الذي سيصور رسميا 
األســــبوع املقبل تدور حول عائلة 
دخلها متوسط متر بظروف مادية 
صعبة للغايــــة فيتصدى احد أفرادها لهذه الظروف 
احلياتية رغم انه يواجه العديد من املشاكل الناجتة 
عن أقاربه، إال انه بإرادته ومبساعدة شقيقته يستطيع 
التغلب على تلك املشاكل ولكنه يصطدم مبشكلة أخرى 
تؤرقه في حياته وتتوالى أحداث املسلسل الذي يقع 
في ٣٠ حلقة حتى يأتيه «باب الفرج» ليحل مشكلته 

التي أتعبته نفسيا.
  وأوضح املعوشــــرجي ان املسلســــل يضم نخبة 
كبيــــرة من النجوم على رأســــهم النجم علي جمعة 
والنجمة إلهام الفضالة، مشيرا الى انه سعيد بالتعاون 
مع املخرج البحريني أمير الشــــايب، متمنيا ان ينال 

املسلسل إعجاب املشاهدين. 

 علي جمعة مع جنوم مسلسل «سارة» علي جمعة

 أحمد عز أنغام

 .. ومع محمد ياسني رئيس «ارابيكا ميوزك» نانسي عجرم

 نانسي مع مدير أعمالها جيجي المارا

 منى زكي: أحمد حلمي
  علمني «تكبير الدماغ»!

  
  اكـــدت الفنانة منى زكي انها اســـتفادت كثيرا من زوجها 
الفنـــان احمد حلمي وقالت فيـــه جلمهورها من خالل «ناس 
تي ڤي»: «عاوزة اتكلم معاكم عن بعض صفات زوجي احمد 
حلمي التي أصابني بعضها عن طريق العدوى، كالم في سركم 
أحمد بصراحة كسول جدا لو لم يكن مرتبطا بعمل ويعشق 
النوم بجنون فظيع وقد يســـتمر نائما لساعات طويلة على 

مدار يومني كاملني.
   واضافت: هو إنسان صبور ومتأن ويتمتع بطول بال ال 
مثيل له ويحب أن يأخذ كل شـــيء وقته، وقد استطاع على 
مدار سنوات زواجنا أن ينقل لي عدوى «تكبير الدماغ» جتاه 
األشياء املزعجة واملشـــكالت، وبصراحة أكثر لقد علمني أن 
نظرية «طنش تعيش» هي املفتاح الســـحري لكل املشـــاكل 
الزائفة، وهي فعال مفيدة إذا كانت املشكلة تافهة ال تقدم وال 

 منى زكي مع زوجها أحمد حلميتؤخر. 

 أكد أن «المصلحة» يدور في إطار إنساني

  أحمد عز مجددًا: أقسم باهللا لم أتزوج أنغام
 «أرابيكا ميوزك» احتفت بنجاح ألبومها السابع

  فستان نانسي األبيض يبهر أهل اإلعالم في بيروت

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  أقامت شركة «أرابيكا ميوزك» 
ورئيســــها املنتج محمد ياسني، 
الفنانة  علــــى شــــرف جنمتهــــا 
نانســــي عجرم، حفل عشــــاء في 
فندق فينيســــيا لالحتفاء بنجاح 
ألبوم نانسي السابع، والذي حقق 
منذ طرحه في األســــابيع القليلة 
املاضية نســــبة مبيعات أكثر من 
ممتــــازة، خصوصــــا أن جمهور 
نانســــي من مختلف األجيال قد 
تلقى مجموعتها الغنائية األخيرة 
بإعجاب كبير، وقد حضر احلفل 
حوالي ٢٥٠ ممثال للصحافة الفنية، 
حيث استقبل ياسني والى جانبه 
نانسي ومدير أعمالها جيجي المارا، 
الود  جميع اإلعالميني بكثير من 

واحملبــــة والترحيب، وقد تألقت 
نانسي بفستان أبيض أثار إعجاب 
احلضور وتسامرت مع أهل اإلعالم 
وجالت على الطاوالت، كما عرض 
لها على شاشــــات ضخمة أحدث 
كليباتها مع املخرجة ليلى كنعان، 
وهي أغنية «شيخ الشباب»، ونال 

الكليب الكثير من التصفيق.
  وبسؤال نانسي عن أي شركة 
ســــتنتج عملهــــا القــــادم، قالت 
ضاحكة: أكيــــد مع «أرابيكا» فأنا 
لم أجد عند هذه الشركة إال احملبة 
والنجاح والتعامل الراقي، وبإذن 
اهللا سيكون ألبومي القادم معهم، 
واشكر املنتج الصديق محمد ياسني 
رئيس مجموعة أرابيكا» على هذا 
االهتمام الذي أحاطني به وقدمه 

لأللبــــوم، وهذا ليس غريبا عليه 
فهو مشــــهود له بخبرته الفنية 
واإلنتــــاج باإلضافة الى أنه رجل 
شيك، وصاحب ذوق وأشكر جميع 

العاملني في الشركة.
  ولم يفت نانسي أن تهنئ شركة 
«أرابيكا موفيــــز» واملنتج محمد 
ياســــني على فوز فيلم «الشوق» 
الذي أنتجته الشركة بالهرم الذهبي 
في مهرجان «القاهرة السينمائي» 
األخير، وهي اجلائزة التي تذهب 
للمرة األولى منذ ١٤ ســــنة لفيلم 

مصري. 
  من جهته قال ياسني: «أرابيكا» 
وضعــــت كل إمكانياتهــــا الفنية 
والتقنية واإلعالمية وكل جهد ممكن 
لتكون عند املستوى الذي تستحقه 

النجمة الكبيرة نانســــي عجرم، 
أعتقد أننا قدمنا لها ما تستحقه 
مثلما قدمت هــــي جلمهورها كل 
جهدها ليكون ألبومها عند املستوى 

املطلوب.
  يذكر ان احلفل قد حضره عدد 
كبير من امللحنني والشعراء الذين 
شاركوا في أغاني األلبوم ومنهم 
امللحن ســــمير صفير والشــــاعر 
نزار فرنسيس والشاعر مارسيل 
مدور، باإلضافة الى رؤساء ومديري 
الفنية  حترير كبريــــات املجالت 
اللبنانية. ومديري مكاتب املجالت 
الفنية العربيــــة في بيروت. كما 
حضر من بني املدعوين عدد كبير 
من مراسلي التلفزيونات العربية، 

والصحف واملواقع اإللكترونية.

 أكد الفنان أحمد عز مجددا أنه مستاء جدا مما نشر مؤخرا حول 
تصريحات نشرتها إحدى الصحف مؤكدة أن شهود عيان شاهدوا 
أحمد عز واملطربة أنغام يقيمان معا بأحد الفنادق ببيروت وهو ما 
يؤكد وجود زواج سري بني الطرفني رغم نفيهما السابق له، وعما 
نشـــر قال عز «أقســـم باهللا لم أتزوج من أنغام وكل ما نشر غير 
صحيح». واعتبر أن اخلوض في أعراض الناس واستباحه احلديث 
بالباطل عن أمور في حياتهم الشخصية يعتبر من الكبائر وأسلوبا 
غير مهني من بعض األقالم التي ال تعرف شيئا عن أخالق ونزاهة 
مهنة الصحافة وترغب في الشهرة على حساب سمعة اآلخرين مهما 

تسببت شائعاتهم في مشاكل أسرية.
  وأضاف عزـ  حسب جريدة «البشائر» املصريةـ  أنه إنسان واضح 
ولو أقـــدم على خطوة الزواج فلن يتردد فـــي إعالن هذه اخلطوة 
للجميع ألنها حقه ولن يعارضه احد في اختيار شريك حياته، لهذا 
فهو في حالة من الدهشة من هذه الشائعة التي ال يعلم من مروجها 
وما مصلحته في العبث بسمعة أشخاص لم تؤذه في شيء، خاصة 
أن أنغام فنانة لها اســـمها ولها أسرتها ومن املؤكد أن انتشار خبر 

كهذا سيؤثر عليها وعلى استقرار حياتها.
  وتابع عز: أن كل ما يهمه طوال الوقت هو البحث عن العمل الذي 
يقدمه جلمهوره والذي يقدم من خالله رســـالة مباشرة أو مناقشة 

قضية من القضايا الشـــائكة التي تهـــم املجتمع املصري والعربي 
على حد ســـواء. هذا وانتهى عز من تصوير مشـــاهده األخيرة من 
فيلم «٣٦٥ يوم سعادة» والذي يجسد من خالله شخصية «هادي»، 
وهي شخصية اسم على مسمى ويبتعد دور عز في الفيلم عما قدمه 
ســـابقا من مشاهد أكشن وساسبينس، مشيرا ان العمل يقترب من 
الرومانسي نوعا ما وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج سعيد 

املاروق.
  أما الفيلم الثاني فهو «املصلحة» وهو عمل أكشن إال أنه يدور في 
إطار انساني ويشاركه البطولة فيه الفنان أحمد السقا ويقدم عز من 
خالله دور تاجر املخدرات الدي يرهق الضابط الكفء (أحمد السقا). 
ويعتمد النص على خطوط متوازية للبطلني. أما أحداث هذا الفيلم 
فتدور حول شخصية متناقضة لضابط شرطة قاس جدا في حياته 
العملية ورومانسي جدا في حياته العاطفية، العمل قام بكتابته أحمد 

عبداهللا وإخراج ساندرا نشأت وإنتاج وائل عبداهللا.
  يذكر أن الفنان أحمد عز وقع مؤخرا مع املنتجة والفنانة إسعاد 
يونس صاحبة ورئيســـة مجلس ادارة الشـــركة العربية لإلنتاج 
والتوزيع الســـينمائي، ومن املقرر أن يدخل عز فيلمه اجلديد من 
إنتاج الشركة العربية منتصف يناير املقبل، والفيلم من إخراج وائل 

إحسان وسيناريو وحوار وسام صبري.

 إلهام الفضالة


