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ماجد المهندس »الشخصية
 الفنية المثالية« لعام 2010

األمن المصري يفرج عن فيلم لروبي
 بعد تخفيف الشذوذ والتعذيب

حمزة نمرة: عدت إلى الغناء بفتوى 
»حالله حالل وحرامه حرام«

عبير صبري: أرفض
 دخول المحاكم بمشهد غرفة النوم

حصل الفنان ماجد املهندس، على الترتيب األول لفئة 
»الش���خصية الفنية املثالية« لعام 2010، في االستفتاء 
الس���نوي الذي تقيمه مجلة »زهرة اخلليج«، والصادر 
في عددها األخير ه���ذا العام، حيث مت اختياره من قبل 
77 ناقدا و23 معني���ا باحلركة الفنية، والذين يتابعون 
بنظرة شاملة التحركات الفنية العربية، وذلك بحصوله 

على أعلى نسبة من االصوات.
من جانبه، أكد املهندس أنه لم يصل الى هذا املركز، إال 
بتشجيع ودعم اجلمهور املتابع إلصداراته الفنية الغنائية، 
والذين هم دائما حاضرون في حس���اباته عند تقدمي أي 
عمل فني، ليقدم ما يليق بهم ويحترم ذائقتهم املوسيقية، 
متمنيا ان يبقى عند حس���ن ظنهم به دائما، وأن يحقق 

األلبوم املقبل هذا التواصل اجلميل بينه وبينهم.
وفي س���ياق منفصل يصل املهندس اليوم الى دولة 
قطر، لبدء البروفات اخلاصة بالسهرة الثالثة التي يحييها 
ضمن مهرجان الدوحة العاشر لألغنية الذي سيبدأ غدا 
الى جانب الفنانني شيرين عبدالوهاب، يارا، وسعد الفهد، 
والتي ستقام للمرة األولى في مدينة »كتارا« التي شيدت 
ضمن »احلي الثقافي« اجلديد في دولة قطر، حيث سيقدم 
املهن���دس أهم أغنياته إلى جانب مجموعة من األغنيات 

التي صدرت مؤخرا بشكل منفرد، عبر اإلذاعات.

حصل السيناريست مصطفى محرم على موافقة اجلهات 
االمني����ة املصرية على البدء في تصوير فيلم »املس����طول 
والقنبلة«، رغم ما يحتويه من مشاهد شذوذ وتعذيب، وقال 
ملوقع »ام.بي.سي.نت«: اجلهات االمنية أفرجت عن سيناريو 
الفيلم، بعد اعتراضها على عدد من اجلمل احلوارية، وبعد 
سلسلة من املداوالت مت التوصل الى حلول وسط، حتى ال 

يتم تشويه العمل.
ومن جانبه، أشار املخرج محمد خان الى أنه كان قد بدأ 
بالفعل في معاينة أماكن التصوير للبدء في العمل، خاصة 
أنه تأجل سنوات عديدة، لكن موقف اجلهات الرقابية جعله 
يتأخر عن هذه اخلطوة، وقام بتأجيل املعاينات حتى االنتهاء 
من حل جميع املش����كالت أوال. ومن املقرر أن يتم البدء في 

التصوير في أواخر الشهر املقبل.
وعن الترشيحات النهائية البطال الفيلم، قال خان: آسر 
ياسني وروبي هما من سيقومان ببطولة هذا الفيلم، لكونهما 

يتوافر بهما كل العناصر التي تبحث عنها شخصياته.
اجلدير بالذكر أن فيلم »املسطول والقنبلة« املأخوذ عن 
رواية حتمل نفس االسم لالديب الكبير جنيب محفوظ، سبق 
أن تعرض لعدد كبير من التوقفات، ومت تغيير املخرج أكثر 
من مرة، كما سبق أن رشح له أحمد حلمي وأحمد الفيشاوي 

وعدد آخر من النجوم.

أكد املطرب املصري الشاب 
حمزة من���رة أنه ابتعد فترة 
عن الفن العتقاده أن الغناء 
تشوبه احلرمة، لكنه عاد مرة 
أخرى بعد أن استراحت نفسه 
للرأي الفقهي الشهير »حالله 
حالل وحرامه حرام«، حيث 
يبيح هذا الرأي الغناء بشرط 
أن تكون كلماته غير مثيرة 
للش���هوات، فضال عن عدم 
احتواء األغنية على احملرمات 
التي يأتي في مقدمتها الرقص 

وظهور املسكرات. 
وفي نفس الوقت، رفض 
منرة تصنيفه مطربا دينيا، 
مؤكدا أن أغانيه تخاطب وتهتم 
بقضايا اإلنسان أيا كان شكله 
أو جنسه أو دينه، وقال: أنا 
لست مطربا دينيا، فألبومي 
األول كان ب���ه أغنية واحدة 
فقط دينية من بني 9 أغنيات، 
والباقي قضاي���ا اجتماعية، 
كاشفا عن قرب صدور ألبومه 
اجلديد ويتضمن 10 أغنيات، 
ومن املتوقع ان يحمل اس���م 

»إنسان«.

أكدت الفنانة عبير صبري أنها بدأت تصوير أول وأصعب 
مش����اهدها في فيلم »حفلة نص الليل«، حيث أدت مش����هد 
احلفلة الذي تقع فيه جرمية قتل، لتصبح فيما بعد احدى 
املتهمات فيها، وقالت: دوري في الفيلم ليس����ت به املشاهد 
التي تذهب بي للمحاكم، والتي يتصيدها محامو الش����هرة 
للمطالبة بوقف عرضه كما فعلوا من قبل، حيث أؤدي دور 
عال الفتاة اجلميلة التي تتزوج من رجل مس����ن ويكبرها 
بس����نوات كثيرة طمعا في أمواله، ولكنها بالتأكيد ليست 
سعيدة بتلك الزيجة، واضاف انها بدأت مرحلة البطوالت 
املطلقة من����ذ فيلمها االخير »عصافير الني����ل«، اال أن هذا 
الفيلم »حفلة نص اللي����ل« ميثل بطولة جماعية مع رانيا 
يوسف ودرة وحنان مطاوع. وأضافت عبير قائلة ملوقع »ام.

بي.سي.نت«: الدور مكتوب بشكل جيد، وهو اضافة حقيقية 
ملش����واري الفني، وال أعرف اذا ما كان الفيلم سيشارك في 
مهرجانات أم ال، الننا نصنع فيلما لكي يش����اهده اجلمهور 
أوال، ولكن كونه س����يعرض ف����ي مهرجانات أو ال يعرض، 
فهذا سابق الوانه. وشددت عبير صبري على أنها متفرغة 
متاما لتصوي����ر فيلم »حفلة نص الليل« حتى ال تش����غل 
نفسها بأعمال أخرى طلبت من منتجيها تأجيل البت فيها 
نهائيا الى ما بعد نهاية تصوير الفيلم، وأشارت الى أنها ال 

تستطيع تصوير عملني في وقت واحد«.
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