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الفنانة القديرة حياة الفهد

صحيفة جزائرية: غياب حياة الفهد
وخالد أبو النجا ضربتان موجعتان لـ »وهران« 

غادة عبدالرازق ُتغضب اإلعالميين
في احتفال بدء تصوير »سمارة«

القاهرة ـ سعيد محمود
احتفلت غادة عبدالرازق مساء امس األول ببدء 
تصوير مسلسلها الرمضاني اجلديد »سمارة« الذي 
تنتجه ش����ركة »كينج توت« مبنطقة نزلة السمان 
مبدين����ة اإلنتاج االعالمي بحضور السيناريس����ت 
مصطفى محرم واألبطال املش����اركني في املسلس����ل 
وهم: لوسي ومحمد لطفي وياسر جالل وأحمد وفيق 
وصبري فواز وسامي العدل وحسام شعبان وزكي 

فطني عبدالوهاب.
بدأ االحتفال في السادسة مساء بعد أن قام املخرج 
محمد النقلي بتصوير أول مشهد في املسلسل جمع 
بني غادة وزكي فطني عبدالوهاب بعدها قامت غادة 
شخصيا باإلش����راف على ذبح 3 عجول أحضرتها 
الش����ركة املنتجة، وبعدها مت تقطيع تورتة كبيرة 
حتمل اسم املسلسل في حضور كل األبطال مبشاركة 

املنتج محمد شعبان وهشام وعصام شعبان.

وأبدى عدد من احلاضرين انزعاجهم الشديد من 
أسلوب تعامل غادة عبدالرازق معهم، حيث ظهرت 
مرتدية جلبابا بلديا ومنديال على رأسها وجاكت فوق 
اجلالبية خوفا من البرد ومبجرد تقطيعها للتورتة 
غادرت إلى غرفتها مس����رعة دون أن تتحدث مع أي 
قن����اة فضائية، رغم أن دعوة رس����مية وصلت الى 

اجلميع حلضور احتفال بدء التصوير.
 وبرر املخرج محمد النقلي موقف غادة بالقول: 
»احن����ا النهاردة جايني نحتفل ب����س أما الكالم عن 
املسلس����ل فإن ش����اء اهلل يوم األربعاء فيه مؤمتر 
دون أن يحدد مكانه أو توقيته، بينما ظهرت لوسي 
مبكياج زائد أثار دهشة اجلميع وسط حرصها على 
أن يناديه����ا اجلميع ب� »أم فتحي«. أما الفنان محمد 
لطفي فرفض احلديث مع مراسلي املواقع اإللكترونية 
قائال: »أنا مش بأثق في املواقع دي بتكتب أي حاجة 

والسالم«.

انتقدت صحيفة »الشروق« 
الالفت من  الغياب  اجلزائرية، 
جانب ال����دول العربية وجنوم 
الصف األول ف����ي اجلزائر عن 
مهرج����ان »وه����ران« للفيل����م 
العرب����ي الذي انطلق اخلميس 
املاضي، مش����يرة إلى أن هناك 
إحساس����ا بوجود نية مبيتة 
ملقاطعة املهرجان. بينما اعتبرت 
الصحيفة أن منظمي املهرجان 
تلقوا ضربت����ني موجعتني في 
مكان واحد، متثلت األولى في 
غياب املكرمة حياة الفهد التي 
املهرجان على حضورها  عول 

حتى اللحظة األخيرة، قبل اعتذارها هاتفيا ملرض 
ش����قيقتها، والثاني هو الغياب امللحوظ للفنان 

املصري خالد أبوالنجا، الذي مأل 
الدنيا ضجيجا باحلديث والثرثرة 
الرم����زي إلنهاء  عن حضوره 
� اجلزائرية  القطيعة املصرية 
فنيا على األقل، مشيرة إلى أن 
اجلميع تس����اءل عن سر هذه 
املقاطعة السينمائية والفنية 
الكبيرة من جانب دول شقيقة، 
مثل: املغ����رب وتونس وأيضا 
سورية، وهي الدول التي كان 
حضورها باهتا لدرجة اإلحساس 
بوجود نية مبيتة للمقاطعة. 
كما انتقدت الصحيفة األخطاء 
التنظيمية التي شهدها املهرجان، 
باإلضاف����ة إلى تعليقات احلضور على األخطاء 

التقنية الكبيرة التي وقعت على املنصة.

خالد أبوالنجا

غادة عبدالرازق حتتفل مع اسرة »سمارة« ببدء التصوير

إيناس الدغيدي

أخيرًا.. الدغيدي تنصاع لقرار 
الرقابة وتعّدل سيناريو »الصمت«

القاهرة ـ سعيد محمود
بعد جلسات عمل مكثفة مع رئيس الرقابة على املصنفات الفنية 
د.س���يد خطاب، وبحضور الكاتب رفيق الصبان، وافقت املخرجة 
ايناس الدغيدي على طلب الرقابة بتعديل سيناريو فيلم »الصمت« 
الذي يتناول قضية زنا احملارم. وأس���فرت اجللسات عن ضرورة 
إعادة كتابة مش���هد اعتداء أب على ابنته جنسيا، وهو ما تقبلته 
املخرج���ة ووافقت على إجراء تعديل ف���ي طريقة كتابة وتصوير 
املشهد. وقال د.خطاب في تصريحاته للصحافيني انه كان يتعني 
على الدغيدي أن تقدم اآلباء املعتدين على أنهم مرضى نفسيون، 

حتى يفهم اجلمهور أنهم حاالت فردية.


