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وائل جسار 

عبداخلالق الغامنفايز املالكيالفنانة القديرة سعاد عبداهلل 

إلغاء »بنات قمبر« بعد اعتذار سعاد عبداهلل

هاج����م املخرج الس����عودي 
عبداخلالق الغامن، الفنان فايز 
املالكي، مفصال عالقات عملية 
جمعت االثن����ن قائال: إنه قدم 
البيضاء،  اليد  خاللها للمالكي 
ورد عليه باليد السوداء، على 
ح����د تعبيره. وحت����دث الغامن 
ع����ن أعماله الفني����ة وما قدمه 
م����ن جناحات خ����الل أكثر من 
25 عام����ا في الوس����ط الفني، 
وذلك من خالل برنامج »مساء 
األربعاء« الذي أذيع عبر إذاعة 
الرياض، حيث قال: إنه يفضل 
اإلنت����اج أكثر من اإلخراج رغم 
أنه ل����م يجد فرصته احلقيقية 
في اإلخ����راج كبقية املخرجن 
السعودين، وذكر الغامن منهم 
على سبيل املثال املخرج عامر 
احلمد. وأوضح أنه حينما ارتبط 
بالتلفزيون السعودي كان لديه 
طموح بإنشاء مدينة سينمائية 
باململكة، إال أن ذلك الطموح قد 
تالشى وتنازل عنه بسبب عدم 

توافر السيولة.

»طاش ما طاش«

وحتدث عن األس����باب التي 
أدت إلى ترك����ه العمل مخرجا 

ملسلسل »طاش ما طاش« نافيا 
أن يكون هناك خالف بينه وبن 
الس����دحان  النجم����ن عبداهلل 
القصبي، بل وصفهما  وناصر 
بأنهما إخوة له، مؤكدا أن املبلغ 
الذي كان يطلبه منهم يوافقون 
على دفعه دون تردد، وقد تدرج 
معهم في العمل بأسعار مختلفة 
بدأت ب����� 40 ألفا، ووصلت إلى 
نصف ملي����ون ريال في اآلونة 
األخيرة، وهو مبلغ منصف له 

كمخرج سعودي.
 وأضاف انه ال يوجد خالف 
بين����ه وبن ثنائ����ي »طاش ما 
طاش«، معتذرا الجتاهه للعمل 
بالتلفزيون السعودي من خالل 
مسلسل »حارتنا حلوة« قائال إنه 
ميثل بالنسبة له فرصة كبيرة 
من الناحية املادية كما أنه وجده 
فرصته للمش����اركة كمنتج من 
خالل العمل رغم أنه لم يعمل 
كثيرا في اإلنتاج، وقال: إنه يؤيد 
أن يكون العمل السعودي مرتبطا 

مبنتج سعودي.

»سكتم بكتم«

الفنان   وع����ن خالفه م����ع 
فايز املالكي ق����ال الغامن: طلب 

مني فايز احلض����ور للرياض 
لالطالع على عمل جديد سيقدمه 
بعنوان »سكتم بكتم« وحضرت 
له فوج����دت أن هنالك نواقص 
بالنص، مث����ل القضية وطرح 
املوضوع وحتتاج إلى جلس����ة 
تفاهمنا من خاللها على األجر 
وطلب����ت من����ه 900 ألف ريال، 
فقال لي: ه����ذا مبلغ كبير جدا 
لكنني س����أدفع لك ما بن 400 
إلى نصف مليون ريال، فقلت 
له: موافق، ألن فايز طلب مني 
وقفة ومس����اعدة معه ورأيته 
متحمسا للعمل فتحمست معه 
وبدأنا العمل وكان عمال جميال 
جدا، ومررنا مبواقف جملية ال 
تنسى حتى اني قدمت له مبلغا 

من املال كسلفة إلكمال العمل.
 واستطرد الغامن: بعد ذلك 
حصلت على عمل لصالح قناة 
mbc بعنوان »العداد« وطلبت 
من فايز أن يشاركني بالعمل ردا 
جلميلي ووقفتي معه، ووصلنا 
الى موضوع األجر فأحسست أن 
فائز كأنه محرج من األجر فقلت 
له 300 ألف ريال فأحسست أنه 
متغير فقلت له: سأعطيك األجر 
الذي تقاضيت����ه منك في عمل 

»سكتم بكتم«، فقال لي: نكمل 
حديثنا الحقا، وفوجئت برسالة 
نصية أرس����لها لي يقول فيها: 
»أري����د مليونا ونصف املليون 
مقابل العمل وعلشانك مليونا 

وربع املليون فقط«.

اجر كبير

وزاد: فقلت له األجر كبير جدا، 
بعدها وافقت وأحضرت العقد 
وقلت له وقع وتس����لم الدفعة 
األولى اآلن لكنني ذكرته مبوقفي 
معه في مسلسل »سكتم بكتم« 
حن طلب مني وقفة ومساعدة 
من أجل إجناح العمل وقلت له 
أطلب منك رد جميلي معك وأنت 

تساومني من أجل الفلوس؟
وتابع: لألسف لم يتم االتفاق 
بسب رس����الة أخرى وصلتني 
منه ذكر فيها أنني قلت له: إن 
العمل سيعرض خارج رمضان 
وصرحت ف����ي إحدى الصحف 
بأنه سيعرض في رمضان، فقلت 
له: إذن أنت س����تعتمد على ما 
يذكر ف����ي الصحف فأنت أيضا 
صرح����ت في إح����دى الصحف 
بأنني تقاضيت في عملي معك 
في مسلسل »سكتم بكتم« مبلغ 

مليون ونص����ف املليون، وهذا 
يعني أن لديك مبلغا متبقيا لي 

سأطالبك به.

ممثل فقط

وزاد الغامن: اآلن أصبح لدي 
صورة واضحة عن فايز املالكي 
فقد تغير انطباعي ونظرتي له 
الذي تغير  التصرف،  بعد هذا 
فيه، إنني قدمت له اليد البيضاء 
فقدم لي اليد السوداء رغم أنني 
طلبت منه احلضور كممثل فقط 
وأنا أقوم بعمل كل شيء والسبب 

أن كل إناء مبا فيه ينضح.
وعن إلغاء العمل اخلليجي 
»بنات قمبر« قال الغامن: العمل 
من كتابة الفنانة القديرة حياة 
الفهد وتشترك فيه كممثلة مع 
الفنانة القديرة سعاد العبداهلل 
وكن����ت أنتظ����ر فق����ط موافقة 
النجمتن، إال أن سعاد العبداهلل 
لم توافق على العمل النشغالها 
بنص آخر، وأنا كنت أنتظر عمال 
آخر، إال أنه لم يأت بعد وليس 
صحيحا توقف العمل بس����بب 
أن عبد اخلالق الغامن لن يكون 
مخرجا له لكن املنتج لم يتصل 

بي حتى اآلن.

عبدالخالق الغانم: فايز المالكي رد الجميل بـ »اليد السوداء«

وائل جسار بعد الحادث الذي تعرض له:
الحمد هلل أنا وابنتي بخير

نصح الجمهور بأن ينتبهوا جيداً أثناء القيادة

ش���كر النجم وائل جسار 
كل من اطم���أن على صحته 
وكتب في مدون����ة »ناس« 
بعد احل��ادث الذي تع��رض 
له: احلمد لل��ه ربن��ا ست��ر 
الذي تعرض��ت  من احلادث 
ف���ي بي��روت،  ل��ه أخي���را 
حيث وجدن��ا شخص يقوم 
باالصط��دام بسيارتن��ا وكانت 
معي ابنتي مارلن، لكن احلمد 
هلل لم يحدث أي إصابات إمنا 
بالطبع السيارة حتتاج لبعض 
االصالح���ات، ولكني حمدت 
اهلل على أن���ه لم يصبنا أي 

أذى أنا أو ابنتي.
ولذل���ك أنصحك���م اثناء 
القيادة ب���ان تنتبهوا جي��دا 
حتى ال تأذوا اآلخرين، فهذا 
الشخص كان سيتسب��ب ف��ي 
أذيتنا في حلظة، أيضا أحب 
أن أشكر ك��ل من اهتم واتصل 
بي لالطمئ ان عليَّ وأؤكد أنني 
بخير وأتواجد في مصر في 
الوقت احلالي لتسجيل أغنيات 

ألبومي اجلديد.

دوللي شاهني

»هاكر« يسرق إيميالت دوللي شاهين 
ويستولي على صورها النادرة

تعرضت الفنانة دوللي شاهن مؤخرا »لهاكر« أرسله لها أحد قراصنة 
االنترن���ت بعدما متكن من اختراق االميي���الت اخلاصة بها على الياهو 
والهومتيل ولم يكتف هذا احملتال بسرقة امييالتها ولكن متكن أيضا من 
سرقة احلساب اخلاص بها على »الفيس بوك« وجميع املواقع االلكترونية 
التي كانت مش���اركة فيها مثل »تويتر« وغيره من املواقع االجتماعية، 
حيث فوجئت دوللي بأنها ال تتمكن من الدخول الي امييل من امييالتها 
اخلاصة.  وكانت هذه االمييالت حتتوي بحس���ب دوللي على الكثير من 
العقود والصور النادرة لها منذ بداية مش���وارها الفني، وهو االمر الذي 
س���بب لها أزمة لم تتعرض لها من قبل بعدما اكتشفت انها فقدت كل ما 
كانت متتلكه من أوراق وعناوين الكترونية مهمة كانت حتتفظ بها على 
امييالته���ا، وقد أكدت دوللي أنها ال تعرف هذا الش���خص فهي ليس لها 

أعداء وال تعرف ما السبب الذي دفعه لهذا التصرف.
وما كان من دوللي، حس���ب جريدة »البشاير« املصرية اال أن أنشأت 
امييالت جديدة وارسلت لبعض املقربن لها والذين كانت حتتفظ بامييالتهم 
بأجندتها اخلاصة لتخبرهم بأنها تعرضت لهاكر اخترق امييالتها وقام 
بس���رقتها حتى حت���ذر أصدقاءها واملقربن منها م���ن التواصل مع هذا 

اللص احملتال.

منى واصف: فيروز أطعمتني »السمك« 
من يديها في شهر عسلي

غادة تكشف النقاب عن عمرها الحقيقي
القاهرة ـ سعيد محمود

قررت الفنانة غادة عبدالرازق عدم االلتفات للمشاكل واألزمات 
العديدة التي وجدت نفسها بداخلها خالل الفترة املاضية والتركيز 

بشكل كامل في مشاريعها الفنية اجلديدة.
ففي الوقت الذي احتفلت فيه اخيرا ببدء تصوير مسلس���لها 
اجلديد »س���مارة« تأليف مصطفى محرم واخ���راج محمد النقلي 
واملقرر عرضه على شاش���ة التلفزيون في رمضان املقبل اتفقت 
مع املنتج محمد حسن رمزي على بدء تصوير الفيلم السينمائي 
اجلديد »جرسونيرة« اخراج هاني فوزي في منتصف شهر يناير 

املقبل لتدخل به سباق الصيف السينمائي املقبل.
وعلى صعيد حياتها اخلاصة انزعجت غادة بشدة من اخلبر الذي 
نشرته احدى الصحف، وأكدت فيه انها من مواليد عام 1965 أي انها 

وصلت لسن اخلامسة واألربعن على خالف ما تزعم غادة.
وأرس���لت غادة تكذيبا للصحيفة مصحوبا بصورة من جواز 
سفرها تؤكد فيه ان عمرها احلقيقي 40 عاما فقط، حيث إنها كما 

هو مكتوب في اجلواز من مواليد عام 1970.

كشفت الفنانة السورية القديرة منى واصف عن 
ذكريات شخصية جمعتها باملطربة اللبنانية الكبيرة 
فيروز على خلفية تقدميها ألول مسلسل إذاعي من 
30 حلق����ة بعنوان »أنا فيروز والزمن الطويل« من 
فكرة وإعداد القاص والكاتب اإلذاعي خطيب بدلة، 
ومن املقرر بثه قريبا على عدة محطات إذاعية عربية 

ومحلية في الفترة املقبلة.
وروت واصف بعض���ا من هذه الذك����ريات ملوقع 
»ام بي. سي. نت«، مشيرة إلى أنها التقتها ألول مرة 
في أنطلياس ببيروت، وذلك عندما رافقت زوجها 
� الذي كان يشغل حينذاك منصب مدير التلفزيون 

السوري � لقضاء شهر العسل في بيروت، حيث قامت 
فيروز بدعوتهما إلى البيت للعشاء بحكم العالقة 

اجليدة التي كانت تربطها مع زوجها.
ولفتت الى أن فيروز قدم����ت لهما بيدها »أكلة 
الس����مك«، حتى أنها كادت ال تصدق أنها موجودة 
في بيت فيروز، وخاصة أنها � أي منى واصف � لم 
تكن معروفة في تلك الفترة. وأكدت ان اللقاء الثاني 
مع السيدة فيروز كان أيضا في بيروت، وذلك في 
منتصف الستينيات عندما قدمت مسرحية ملوليير، 
حيث فوجئت بحضور فيروز مع األخوين رحباني 

ملشاهدة العرض املسرحي مع اجلمهور.

السيدة فيروز منى واصف

غادة عبدالرازق


