
 الجمعة   الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ١٧  ديسمبر ٢٠١٠ 

 مطرب أرشده عقله الى الهجرة  14 
لدولة خليجيـــة لتنفيذ ألبومه 
اليديد لوجود اإلمكانيات الفنية 
اللي راح تبرزه في الساحة بأقل 
التكاليف بعد ما انصدم باألسعار 

املوجودة عندنا.. اهللا كرمي! 

 بروز
أنـــه املنتجني   ممثل «حـــس» 
يطالبونه بتخفيض أجره علشان  
يشارك بأعمالهم الياية الشي اللي 
خلى هاملمثل يبعد عن الساحة قليال 
علشان تنظف من املنتجني بوربع 

مثل ما يقول.. زين تسوي!

 تخفيض
 ممثلـــة خليجيـــة كانت 
«أمنيتهـــا» مشـــاركة أحد 
املخرجـــني في عمله اليديد، 
بس أمانيها طلعت أي شي 
ألنه املخرج كشـــت فيها.. 

اهللا يعينچ!

 أمنية

 جومانا مراد ترقص بدًال من سمية الخشاب 

 محمود عبدالعزيز يعود إلى التلفزيون 
  بعد غياب ٦ سنوات

 رقابة مصر ترفض «حالوة الروح» لدواٍع أمنية

 استقر املنتج أحمد السبكي 
على الفنانة السورية جومانا مراد 
لتقوم ببطولة الفيلم السينمائي 
اجلديد «شارع الهرم»، وذلك بدال 
من سمية اخلشاب التي كان من 
املقـــرر أن تقوم ببطولة الفيلم 
وقامت باالستعداد له طيلة الفترة 

املاضية.
  وذكر موقع «مصراوي» أن 
سمية أعلنت أنها حتصل على 
كورســـات مكثفة فـــي الرقص 
الشرقي وسافرت إلحدى الدول 
األوروبية لشراء مالبس لترتديها 
في الفيلم، ولكن املشاكل تفجرت 

بني سمية والسبكي وفشلت كل احملاوالت التي قام 
بها بعض أصدقائهما سواء من العاملني في الفيلم 
أو من داخل الوسط الفني بهدف الصلح بينهما.

  ونفى السبكي متاما ما رددته سمية اخلشاب 
بأنها اعتذرت عن الفيلم بســـبب ضعف مستوى 
السيناريو وتفككه، باإلضافة لتضمنه مشاهد مثيرة 
وساخنة دون وجود ما يبررها دراميا، فشعرت، 
كما قالت، بإنه لن يضيف لرصيدها الفني، وأشار 
إلى انه هو الذي اتخذ قرار استبعادها من الفيلم 
الختالفات في وجهات النظر، مؤكدا أن املوضوع 
بعيد كل البعد عن موضوع القصة والســـيناريو 
وقال: أكبر دليل على هذا قيامها بتوقيع سيناريو 
الفيلم بعد قيامها بقراءة الســـيناريو وإعجابها 
بـــه، بل قيامها بتقدمي دويتو مع ســـعد الصغير 
ليتـــم عرضه ضمن أحداث الفيلـــم مما يفند، كل 

تصريحاتها ومزاعمها.
  يذكــــر ان الفيلم من تأليف ســــيد الســــبكي 
وســــيناريو وحوار أمين سالمة ويعد التعاون 
الثاني الذي يجمع جومانا مراد بأحمد السبكي 
بعد أن سبق لهما التعاون معا في فيلمي «كباريه» 
و«الفــــرح»، ويدور موضوعه حول فتاة تعاني 
مــــن ظروف مادية صعبــــة، حيث متارس مهنا 
بســــيطة ومتواضعة وتتورط في جرمية قتل 
مما يؤدي لدخولها السجن وبعد خروجها تقع 
في أيد إحدى النســــاء املشبوهات التي تقودها 
للعمــــل كراقصة في كباريهات ومالهي شــــارع 
الهرم وبسرعة تنجح في لفت األنظار نحوها، 
حيث تصبح واحدة من أبرز وأشــــهر راقصات 
الشارع الشــــهير، فيتهافت على التعرف عليها 

جتار ومشاهير وتتوالى األحداث. 

 وافق املمثل املصري محمـــود عبدالعزيز على العودة للدراما 
التلفزيونية مجددا بعد غياب دام ست سنوات من خالل مسلسل 
جديد بعنوان «امللك» من تأليف فتحي اجلندي ومرشح الخراجه 
احمد شفيق، حيث يجسد فيه شخصية فاروق امللقب بامللك منذ 
طفولتـــه ويولد لرجل من مدينة االقصر اثناء زيارة امللك فاروق 
لها، فيقرر االب ان يسميه على اسمه، بينما يطلق على اخيه التوأم 
اسم فؤاد حلبه لالسرة امللكية قبل الثورة، وهي الفترة التي تدور 
خاللها احداث املسلســـل. وينشأ فاروق بني اهالي قريته ويعرف 
بامللك ويتحول بعدها الخطر جتار اآلثار في االقصر، معتمدا فيها 
على ثروته الطائلة وامالكه العديدة، مع ابراز اجلوانب االنسانية 

في حياته الشخصية كانسان.
  وعن سبب غيابه عن الشاشة الصغيرة اكد عبدالعزيز ان السبب 
وراء ذلك كان لشـــعوره باملسؤولية، لذا قرر ان تكون العودة من 
خالل عمل جيد يحترم به اجلمهور ليظل موجودا في اذهان املشاهد 
ويضيف لتاريخه الفني من دون الســـعي وراء تقدمي عمل ملجرد 

احلصول على اجر فقط. 

من مضمونه. وأشار أبوزيد إلى 
أن قصــــة الفيلــــم ال تتطرق إلى 
قضايا سياســــية بشكل مباشر، 
بل تظهــــر كواليــــس وخلفيات 
الشخصيات الرئيسية في الفيلم، 
والذي يلمس موضوعا حساسا 
في ظروف حساسة كانت تشهد 
بداية اخلصخصة وذروة اإلرهاب 
في عام ١٩٩٤، نافيا أن يكون دور 
الصحافي في الفيلم هو املقصود به 
الكاتب إبراهيم عيسى شخصيا. 

عيسى، بل لدواع أمنية. بدوره، 
أعرب املخرج وكاتب ســــيناريو 
الفيلم أحمــــد أبوزيد عن تعجبه 
من قرار الرقابة، مشــــيرا إلى أن 
الفحص طلبت منه إجراء  جلنة 
تعديالت على الفيلم، وبالفعل قام 
بتنفيذها، لكنه فوجئ بعد أسبوع 
بتمريــــر الفيلم على جلنة ثانية 
طلبت تعديــــالت أخرى، وهو ما 
الرفض، مبررا رفضه  إلى  دفعه 
بأن هذه التعديالت ستفرغ الفيلم 

 رفضت الرقابة على املصنفات 
الفنية مبصر فيلم «حالوة الروح»، 
وذلك للدواعي األمنية، ليس ألن 
مؤلفه الكاتب الصحافي إبراهيم 
عيسى الذي يعد من أشد معارضي 

النظام في مصر.
  فيما أقر أحمد أبوزيد املخرج 
وكاتب الســــيناريو بــــأن الفيلم 
الذي يرصــــد ظاهــــرة اإلرهاب 
واخلصخصــــة واالحتجاجــــات 
العمالية، به نوع من التحريض، 
نفى أن يكون الفيلم يتطرق إلى 
قضايا سياســــية بشكل مباشر.
ومصير الفيلم الذي من املقرر أن 
يقوم ببطولته الفنانان شــــريف 
منير وخالد صالح، ينتظر قرار 
جلنة التظلمات العليا بالرقابة، إال 
إذا متكنت أسرة الفيلم من احلصول 
على موافقة أمن الدولة من أجل 

مترير املوافقة داخل الرقابة.
  وأوضح د.سيد خطاب رئيس 
الرقابــــة على املصنفــــات الفنية 
مبصــــر لـــــ mbc.net إن رفــــض 
سيناريو الفيلم ليس بسبب أن 
مؤلفه هو الكاتب الصحافي إبراهيم 

 سمية اخلشاب

 خالد صالح شريف منير 

 نفى املنتج محســـن جابر استخدامه للنجم الشاب تامر حسني 
حملاربـــة النجم الكبير عمرو دياب، مؤكـــدا انه بالرغم من انفصال 
االخير عن شـــركة «عالم الفن»، اال انـــه ال يفكر في محاربته بتامر 

حسني أو بغيره.
  واضاف جابر لصحيفة «الدستور»: عالقة الصداقة مازالت تربطني 

بعمرو دياب، واختالف املصالح ال يعني احملاربة والعداء.
  مـــن ناحية اخرى اكد املنتج محســـن جابر «عالم الفن» ان تامر 
حســـني هو املطرب الذي حقق اعلى مبيعات في الشركة خالل عام 
٢٠١٠، مضيفا ان الفنان الشاب «رغم ذلك» ال يتدخل في خطة انتاج 

شركته «عالم الفن».
  وصرح محسن جابر بأن اختياره للمطرب الشاب كرمي محسن 
ليقوم بالتعاون معه لم يكن من اجل الصداقة التي تربط محســـن 

بتامر حسني، وامنا النه موهبة غنائية يستحق املساندة. 

 محسن جابر: ال أستخدم 
  تامر حسني لمحاربة عمرو دياب

 محسن جابر تامر حسني

 تســـتعد الفنانة 
ســـيرين عبدالنور 
لتصوير دورها في 
املسلسل التلفزيوني 
اجلديد «ابن عطعوط» 
وهو االسم اجلديد 
«اللمبي  ملسلســـل 
حيث  وجوليـــت» 
قام مؤلف املسلسل 
أحمد عبداهللا بتغيير 
اسمه مؤخرا، حسب 
جريدة «البشـــاير» 

املصرية.
  وتـــدور قصـــة 
املسلسل حول بطل 
شـــعبي هـــو «ابن 
الـــذي  عطعـــوط» 

يجســـد دوره محمد ســـعد، حيث يقوم برفع الظلم عن من يحتاج 
إليه، وهو من بطولة محمد ســـعد وسيرين عبدالنور واخراج وائل 
احســـان. يذكر أن ســـيرين أحيت مؤخرا حفلها األول على شاطئ 
إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات املتحدة، وهو احلفل الذي متت إقامته 
على هامش ســـباقات «الفورموال ١» وشهد حضورا جماهيريا بلغ 

٤٠ ألف مشاهد. 

 سيرين عبدالنور 

 سيرين عبدالنور 
 ميريام فارس  تعود مع «ابن عطعوط»

 ميريام فارس تحتفل بعيد الميالد 
  مع ١٠٠٠ طفل يتيم

الفنانة ميريام   حتتفل 
فارس في مدرسة الوردية، 
مبنطقة قرنة احلمراء في 
لبنان األحـــد املقبل بعيد 
امليـــالد املجيد مـــع ١٠٠٠ 
طفل مـــن ١٢ دارا لأليتام، 
حيث تشاركهم الفرحة بهذه 
املناسبة السعيدة، حسب 

«إيالف».
  من جانب آخر، وبسبب 
العاصفة الرملية املتوقعة 
في مصر، مت تأجيل حفل 
طالب اجلامعة البريطانية 
إلى ٢٣ احلالي، حيث اختار 
الطالب ميريام بعد تصويت 
دام شهرين لنجمهم املفضل 

لهذا العام.
  يذكـــر انـــه كان مـــن 
املفترض أن حتيي ميريام 
فارس حفل اختتام مهرجان 
السينما في مصر املنقول 
مباشـــرة على التلفزيون 
املصـــري الـــذي اختارها 
وأمن لها التجهيزات الالزمة 

لتقدمي Show ضخم.
  لكنها اعتذرت بسبب 
تزامن احلفل مع ليلة عيد 
الليلة  امليالد املجيد وهي 
الوحيدة التي تعتذر فيها 
ميريـــام عن عـــدم إحياء 
احلفالت لقضاء هذا العيد 

املبارك مع عائلتها.  

«MBCيتوقعان نجاحًا كبيرًا للمسلسل على شاشة «١ 

 الصيرفي يرتبط بهند البلوشي 
  وسلمى سالم «مزواجة» بشهادة الجمهور

 عبدالحميد الخطيب
  اكد الفنان محمد الصيرفي انه يراهن على جناح مسلســــل «املزواج» والذي سيبدأ عرضه اسبوعيا على 
قناة«١ mbc» وقال: عرض العمل على«١ mbc» الشاشــــة االولى بالشرق االوسط هو نصف النجاح والنصف 
اآلخــــر ملجهود العاملني في املسلســــل ولقصته الرائعة التي تناقش العديد مــــن القضايا املهمة والتي متس 
جميع االسر العربية. واضاف الصيرفي في تصريح لـ «األنباء»: لقد حاولت انا وفريق العمل ان نقدم وجبة 
كوميديــــة متوازنة من خالل «املزواج»، واعتقد انه ســــيعجب كل من يشــــاهده، منوها الى ان فكرة عرضه 
اســــبوعيا ال تشغل باله، خصوصا ان كثيرا من االعمال عرضت على «mbc» اسبوعيا وحظيت بنجاح كبير 
مثل سلســــلة «الساكنات في قلوبنا». واشار الى انه سيرتبط بجميع بطالت املسلسل ومنهن هند البلوشي 
ومرام وسلمى سالم وشيماء علي، ملمحا الى ان أحداث «املزواج» تدور حول رجل في الثالثني، يقرر الزواج 
بعد وفاة والديه كي ال يبقى وحيدا، لتبدأ رحلته بإيجاد شــــريكة حياته، وليكتشــــف مع نهاية كل حلقة ان 
الفتاة اجلديدة التي قرر االقتران بها ال تناســــبه، حيث يناقش في كل حلقة موضوعا اجتماعيا مختلفا، مثل 

الطالق، املراهقة، الغيرة، وغيرها بطريقة ساخرة وفكاهية.
  من جانبها عبرت الفنانة سلمى سالم عن سعادتها ببدء عرض املسلسل، ملمحة الى انها جتسد فيه دورا 
جديدا عليها وهو «املزواجة» التي تنافس محمد الصيرفي، وقالت: اعتقد ان العمل سيكون مشاهدا بصورة 
كبيرة وسينجح بشهادة اجلمهور، مؤكدة على ان املشاهدين يفتقرون الى مثل هذه االعمال الكوميدية التي 
تعتمد على املوقف. اجلدير بالذكر ان املسلسل الكوميدي «املزواج» سيعرض على «mbc١» ابتداء من اليوم، 

 سلمى سالم الساعة ١٠:٠٠ مساء بتوقيت السعودية. 

 محمد الصيرفي وهند البلوشي في «املزواج»

 جومانا مراد 

 محمود عبدالعزيز

«FM يبث برعاية «األنباء» و«زين» على «كويت 

 (فريال حماد)  أحمد املوسوي 

 عاصمة املغرب:
  أ ـ مراكش

  ب ـ الدار البيضاء
  ج ـ أغادير 

 ٢٠٠٠ دوالر ألسرع مستمع في «ُطب وتخير»

السياحي» و«معهد كراون بالزا 
الصحـــي» و«اجلوثن غاليري» 
و«اكادميية اجلوثن» و«ليموزين 
الى «ميديا  اخلرينج» باالضافة 

فون بلس». 

مرة اخرى نتيجة عدم الرد.
  يذكر ان برنامج «طب وتخير» 
برعايـــة «األنبـــاء» و«زيـــن» 
و«كواليتـــي نـــت» و«اطيـــاب 
املرشـــود» و«منتـــزه خليفـــة 

 مفرح الشمري
  اليـــزال برنامج املســـابقات 
«طب وتخير» االذاعي يستقطب 
املســـتمعني ملتابعته واملشاركة 
املتنوعة  فيه وذلـــك لفقراتـــه 
التي تتماشـــى مع جميع اذواق 
املستمعني الذين يحرصون على 
القيمة  متابعته للفوز بجوائزه 
التـــي تتعدى قيمتهـــا اكثر من 
مليون دوالر يقدمها اســـبوعيا 
للمشاركني فيه سواء من يظهر 
منهم على الهواء او باملشاركة في 
اجابة السؤال اليومي واالسبوعي 

املنشور في «األنباء».
  وستشــــهد حلقــــة الليلة من 
البرنامج الذي يعده علي حيدر 
وخديجة دشــــتي ويقدمه احمد 
املوسوي ويتصدى الخراجه سعود 
املســــفر العديد من املفاجآت من 
ناحية جوائزه بعد ان قررت اسرته 
استحداث جائزة قيمة للمستمع 
الذي يكون «اســــرع» في رسال  
«مسج» للبرنامج حيث يحصل 
على جائزة قيمتها ٢٠٠٠ دوالر 
كاش من اجلهة املنفذة للبرنامج 
«ميديا فون بلس»، باالضافة الى 
جوائز اخرى خصصتها اســــرة 
البرنامج للمستمعني وذلك بعد 
التجاوب الكبير الذي شعروا به 
من قبل املســــتمعني منذ انطالق 
البرنامج الذي تنتهي حلقاته نهاية 

الشهر اجلاري.
  من جانبه طلب مقدم البرنامج 
«الذيب» احمد املوسوي من جميع 
مســـتمعي «طب وتخير» سواء 
عمالء زين او الوطنية التواجد 
عند جهاز التلفون وذلك للرد على 
منسقي اتصاالت البرنامج جميل 
اقبال ورامي الشـــعار ومحمود 
عطية حتى ال تضيع فرصتهم في 
الفوز بجوائز البرنامج، خاصة ان 
عملية االختيار تتم عشوائيا عن 
طريق الكمبيوتر وبحضور جلنة 
من املراقبة من االعالن التجاري 
والشؤون املالية بوزارة االعالم 
ألن مـــن الصعب اعادة االتصال 


