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محمد هنيدي حلمي بكر

ابنة محمد هنيدي تصاب بإنفلونزا الخنازير حلمي بكر يطالب بصحيفة سوابق لكل مطرب شعبي
قرر الفنان محمد هني����دي وقف تصوير 
مسلسله اجلديد »مسيو مبروك أبوالعلمني« 
في باريس، والعودة ف����ورا إلى القاهرة فور 
تلقيه خبر إصاب����ة ابنته الصغرى بإنفلونزا 
اخلنازير ووجودها في املستشفى. ومن املنتظر 
تأجيل التصوير عدة أيام ألن هنيدي سيمكث 
بجانب ابنته حلني مرورها من أزمتها الصحية 

واالطمئنان عليها. 
وصرح تامر مرسي منتج املسلسل، حسب 

موقع »الفن اونالين« بأن فريق العمل بكامله 
انزعج من خبر م����رض ابنة هنيدي، ومتنى 
لها الش����فاء العاجل، كم����ا نفى أن يتم تأجيل 
املسلسل للعام املقبل نظرا النتهاء جزء كبير 

من تصويره.
يذكر أن الشركة املنتجة للمسلسل تسلمت 
جميع حلقاته من السيناريست يوسف معاطي، 
وال صحة مطلقا للشائعات التي انطلقت حول 
العمل والتي تؤكد تأجيله إلى رمضان 2012.

القاهرة ـ سعيد محمود
أكد املوسيقار حلمي بكر، خالل مداخلة هاتفية لبرنامج 
90 دقيقة الس���بت املاضي، ان الفنان محمد العزبي مازال 
قادرا على العطاء، لكن الوسط الفني أصبح متدنيا جدا، 
كما تراجعت مفرداته بشكل كبير، ولذلك قرر هذا الفنان 
الكبير أن ينأى بنفس���ه وبتاريخه عن هذا الوضع، و رد 
علي���ه االعالمي معتز  الدم���رداش بالقول »كل وقت وله 
اذان«، فقال بكر »االذان يجب أن يكون تكنولوجيا ليعبر 

عن التطور«.

ودعا بكر، الدمرداش الى س���ماع إحدى القنوات التي 
تبث »الفن الشعبي« ومتابعة املفردات التي تتردد عليها، 
وتساءل مخاطبا الدمرداش: عاوز العزبي يقول يا لهوتي 
ياختي وقراقيش. مش���يرا الى ان املطرب الشعبي احمد 
عدوية عندما ظهر في عصر محمد عبدالوهاب كان الزمن 
قويا وبدأ يضعف فأصبح عدوية مطرب القرن. واستدرك 
قائال: قرن اخلروف وليس الزمن، مطالبا بوضع صحيفة 
سوابق لكل مطرب شعبي في الوقت احلالي بجانبه وهو 

يغني.

»السينمائيين« تقر 
بسرقة معاطي 

فيفي عبده
 في المستشفى

أبوالليف: ليست لي عالقة 
بمظاهرة وسط البلد

القاهرة ـ سعيد محمود
أقرت جلنة الطوارئ بنقابة 
السينمائيني بأحقية ملكية فكرة 
فيلم »365 يوم سعادة« للمؤلف 
الشاب ماجد مجدي بعد صراع 
طويل بينه وبني السيناريست 
يوسف معاطي، حيث قرر منتج 
الفيلم محمد ياسني بناء علي قرار 
النقابة كتابة اسم ماجد مجدي 
كصاحب لفك����رة الفيلم بنفس 
حجم اخلط الذي ستتم به كتابة 
اسم يوسف معاطي به ككاتب 
للس����يناريو واحلوار على تتر 

وأفيش الفيلم.
وكانت املش����كلة ق����د بدأت 
حني اته����م املؤلف ماجد مجدي 
السيناريس����ت يوسف معاطي 
بسرقة فيلمه اجلديد منه، وأقرت 
النقابة بوقف عرض الفيلم حلني 

االنتهاء من النزاع.

أم����س األول  نقلت مس����اء 
الفنانة فيفي عبده، إلى مستشفى 
»الصفا« في منطقة املهندسني 
بالقاه����رة بعد إصابتها مبرض 
في املعدة، استلزم دخولها إلى 
الفور، حيث  املستش����فى على 
الطبية  الفحوصات  جترى لها 

الالزمة، حسب »ايالف«.
وتخضع فيفي للعالج حتت 
إش����راف فريق طبي برئاس����ة 
د.أس����امة كمال حيث من املقرر 
ان يبتوا اليوم في طبيعة املرض 
وطريقة عالجه، بعد خضوعها 
إلى املنظار من أجل حتديد طبيعة 
املرض، ويأتي هذا املرض بعد 
أن قامت فيفي بإنقاص 35 كلغ 
من وزنها خالل الفترة املاضية 

باستعمال أدوية طبية.

بعد أن نشرت بعض املواقع 
االلكتروني���ة أخب���ارا حول 
حتريض املطرب نادر أبوالليف 
جلمهوره بالوقوف في مظاهرة 
25 يناير )اليوم( بوسط البلد، 
البطالة  التي تنادي مبحاربة 
والقض���اء عل���ى الفقر، خرج 
أبوالليف لينفي ما مت نش���ره 
مؤك���دا أنه ليسJ ل���ه عالقة 
باملظاه���رة من قريب أو بعيد 

وليس له اجتاه سياسي.
ابوالليف،   وج���اء نف���ي 
حسب موقع »الفن اونالين« 
عبر صفحته اخلاصة مبوقع 
التواصل االجتماعي »الفيس 

بوك«،

يوسف معاطي

فيفي عبده

أبوالليف


