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كندة مع أبطال مسلسل »مطلوب رجال«

..ومع خالد الصاوي في »أهل كايرو«

 األدوار المثيرة تصيبني بالغثيان

قالت إنها أصبحت أكثر وعيًا بعد »أهل كايرو«

كندة علوش لـ »األنباء«:

عمر الشريف في عيد األثريين 
في مصر: أقدم الحفل باعتباري أثرًا

روبي تعطل »دوران شبرا« 
وتعلن الحداد على وفاة جدها 

 اكد النجم العاملي عمر الش���ريف في العيد الس���نوي 
لالثري���ن في مصر والذي قدمه الش���ريف هذا العام، انه 
يشعر دائما بقيمة مصر أكثر من أي شخص آخر، ألنه عاش 
خارجها فترات كثيرة، وكان يرى عظمة احلضارة املصرية 
في اهتمام األجانب بها، وشغفهم بزيارتها، مشيرا إلى أن 
»اهلل يحب هذا البلد ويباركه دوما، ويحب ش���عبه«، كما 
نقلت صحيفة »املصري اليوم«. ومازح الشريف احلضور 
قائال: عندما دعاني حواس لهذا احلفل سألت نفسي ما الذي 
سأفعله ثم نظرت لنفسي جيدا في املرآة، فوجدت شعري 
الذي أصبح أبيض بالكامل وعيني وغير ذلك فأدركت أنني 

أصبحت أثرا، لذلك قررت االحتفال معكم.

تعيش الفنانة روبي وش����قيقتها ميريه����ان � بطلتا فيلم 
»الش����وق« الذي يعرض حاليا � حالة نفس����ية سيئة، وذلك 
حزن����ا على وفاة جدهما األحد املاضي. وأعلنت الش����قيقتان 
حالة احلداد حزنا على اجل����د الذي وصفاه بالطيب، بعد أن 
عاشتا معه سنوات عمرهما إلى اآلن. وألغت روبي وميريهان 
التصوير مبسلس����ل »دوران شبرا« من إخراج خالد احلجر، 
والذي يصور حاليا، بسبب إقامة سرادق العزاء الليلة، وتلقي 
التعازي من الوس����ط الفني وخارج����ه. وقالت ميريهان � في 
تصريح ملوقع mbc.net إنها مرهق����ة جدا ومتعبة جدا، بعد 
أن قامت بالذهاب إلى املقابر لتواري جدها الثرى حتى مثواه 
األخير وانها أجلت كل ارتباطاتها إلى األسبوع املقبل، وألغت 
احلضور في برنامجن تلفزيونين لهذا السبب. وشددت املمثلة 
الش����ابة قائلة أن املخرج خالد احلجر تقبل اعتذارنا عن عدم 
احلضور، وإلغاء التصوير اخلاص بنا، بعد أن تس����ببنا في 

تعطيله اليوم لهذا احلادث اجللل في حياتنا.

عبدالحميد الخطيب
ثمنت الفنانة السورية كندة علوش مشاركتها 
في املسلسل االجتماعي »أهل كايرو« الذي عرض في 
شهر رمضان املاضي وحصد جناحا كبيرا في عيون 
اجلمهور والنقاد ما جعله يحتل مراكز متقدمة في 
استفتاءات عام 2010، مؤكدة انها استفادت كثيرا من 
هذه التجربة، خصوصا انه كان متكامل العناصر 
وفيه نخبة من أملع جنوم الدراما والسينما املصرية 
وفي مقدمتهم الفنان خالد الصاوي الذي ش���كلت 
معه دويتو متثيال اس���تأثر بقلوب املشاهدين لكم 
الرومانسية التي كانت اخلط الرئيسي لعالقتهما، 
ملمح���ة الى ان اجلمهور في ظل الضغوط اليومية 

للحياة بات متعطشا من وقت آلخر الى الرومانسية 
التي جتدد مشاعره.

وأضافت ف���ي تصري�ح ل� »األنباء« على هامش 
مش���اركتها في حفل اطالق قناة »ام بي سي4« في 
حلتها اجلديدة قائلة: بعد اإلشادات التي نالها »أهل 
كايرو«  أصبحت أكثر وعيا في اختياراتي حتى ال 
أقع فريس���ة التكرار او أقدم أدوارا دون املستوى، 
مش���ددة على انها أبعد من تك���ون عن تقدمي أدوار 
مثيرة ألنها حتترم فنها وجمهورها، واس���تدركت: 
أعتقد ان الفن به ألوان عديدة من األدوار، وبخصوص 
اجلريء فبعضها يت���م توظيفه بطريقة صحيحة 
ضمن س���ياق أحداث قصة العمل والبعض اآلخر 

وه���و قليل يصيبني بالغثيان لإلثارة الزائدة غير 
املبررة فيه ومثل هذا النوع ال أستطيع اإلقبال عليه 

ألنه يخالف طبيعتي في الواقع.
وعن جديدها قالت علوش: لدي 4 أفالم سينمائية 
ستعرض خالل الفترة املقبلة وهي »املصلحة« مع 
النجمن احمد الس���قا وأحمد ع���ز والذي أتوقع له 
جناحا كاسحا، السيما ان قصته جديدة وستكون 
مفاج���أة للجمهور، كما أش���ارك خالد الصاوي في 
فيلم »الفاجومي« ول���دي فيلم »بارتيتا« مع أحمد 
السعدني ودينا فؤاد، وأيضا فيلم »واحد صحيح« 
مع هاني سالمة ومنة شلبي، مشددة على ان السينما 
لن تأخذها من التلفزيون الذي تعش���قه بجنون، 

معتبرة انه سبب شهرتها احلقيقية ووصولها الى 
الناس في كل مكان.

اجلدير بالذكر ان الفنانة كندة علوش تش���ارك 
في مسلس���ل »مطلوب رجال« والذي يعتبر أطول 
مسلسل عربي حيث من املتوقع أن تصل حلقاته إلى 
250 حلقة صور منها 90 حلقة لعرضها على شاشة 
ال� »mbc4« وتلعب كندة في املسلس���ل دور نادين 
وهي ستايلست فلسطينية مقيمة في دبي ويشاركها 
بطولة املسلسل كل من جومانا مراد وصفاء سلطان 
وسامح الصريطي. كما شاركت من قبل في فيلم »والد 
العم« مع الفنان كرمي عبدالعزيز واملخرج شريف 

عرفة في دور الفدائية الفلسطينية دارين.

عمر الشريف

روبي


