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 الشحرورة صباح 

 غادة عبدالرازق  حسني فهمي

 حامت علي 

 عاصي احلالني 

 مطربة بعدما صارت 
ممثلـــة هاأليـــام تفكر 
بإعادة األضواء لها بعد ما 
احترقت صورتها كمطربة 
بعيون الناس.. خير ان 

شاء اهللا! 

 ممثلة «عبــــرت» عن 
اســــتيائها من تصرفات 
احد املخرجني معاها واللي 
تعدت اخلطوط احلمراء 
فقــــررت عدم املشــــاركة 

بأعماله.. زين تسوين!

 تصرفات أضواء
 ممثـــل «حـــس» انه 
املنتجني يبون يفرضون 
عليه أدوار محددة فقرر 
االعتـــذار منهـــم ألنـــه 
هاألدوار قدمها من قبل.. 

اهللا كرمي!

 اعتذار

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
الســـياحة  وزارة    أصـــدرت 
اللبنانيـــة طوابـــع بريدية عليها 
صـــور كل مـــن الفنانـــني صباح 
ووديع الصافي وفيروز وذلك في 
لفتة تكرميية، وقد أعربت الفنانة 
صباح عن سعادتها بهذه اللفتة، هذا 
وعادت الفنانة كارول سماحة الى 
مصر الستكمال تصوير مسلسل 
«الشـــحرورة» ليلحق باملوســـم 
الرمضاني املقبل، حيث ســـيكون 
اول ديكورات املسلســـل في بيت 
صباح مع والدتها، وبيت املنتجة 
آســـيا داغر، وبعدها تبدأ أســـرة 
املسلسل بجولة عربية بني لبنان 

وســـورية واالردن واملغرب، على 
ان يتم تصوير بعض املشاهد في 
استديوهات مدينة االنتاج في مصر 
حلوالي الشهر، وستطل الشحرورة 
صباح في املسلسل بشخصها في 
مشاهد ســـتصور في بيروت، أما 
أبطال العمـــل فيتوزعون كاآلتي: 
تؤدي الفنانة اللبنانية ستيفاني 
طعمة في املسلسل الذي كتبته وفاء 
الشندويلي، شخصية صباح في 
فترة صباها حني قصدت القاهرة 
للعمل في الســـينما، واما دورها 
فيقتصر على احللقة األولى فقط، ثم 
تظهر الفنانة كارول سماحة ابتداء 
من احللقة الثانية. اما الشخصيات 

الرئيســـية في املسلسل فتتوزع 
كاالتي: من مصر الفنان عزت ابو 
عوف الذي سيجسد دور املوسيقار 
محمد عبدالوهاب، والفنان ايهاب 
فهمي لشـــخصية فريد االطرش، 
والفنان طارق لطفي لشـــخصية 
انور منسي ثاني ازواج الصبوحة 
ووالد ابنتها هويدا، اما شخصية 
الفنان  اباظة فسيجسدها  رشدي 
بهاء ثروت، وتقدم حنان سليمان 
شـــخصية الفنانة فردوس محمد 
وياسر ماهر بدور يوسف وهبي، 
فيما لم يســـتقر الـــرأي بعد على 
شخصية الراقصة سامية جمال التي 

كانت من صديقات الصبوحة. 

 حاتم علي يوضح تفاصيل «الفاروق»

 حسين فهمي: مهند التركي شخص أجوف 
وغادة عبدالرازق تسيء للفن المصري!

 عاصي الحالني يحيي 
  حفًال خيريًا في سورية

 أعلن املخرج السوري حامت علي ان مسلسل «الفاروق» الذي 
يجسد ســـيرة حياة عمر بن اخلطاب لن يعرض خالل رمضان 
القادم بل للموســـم الذي يليه، مؤكدا انـــه لم يتم حتديد تاريخ 

بدء التصوير.
  من جانب اخر انتهى حامت من مونتاج «الغفران» بشكل كامل 
وهو عمل اجتماعي بطولة باســـل خياط، ســـالفة معمار، قيس 
شيخ جنيب، رامي حنا، تاج حيدر، مهيار خضور، وتأليف حسن 

سامي يوسف.
 

 صرح املمثل املصري حسني فهمي بأنه ينوي 
اعـــادة تقدمي فيلم «خلي بالك من زوزو» الذي 
يعد احدى كالســـيكيات السينما املصرية من 

خالل مسلسل تلفزيوني.
  جـــاء ذلك التصريح خـــالل احدى الندوات 
الفنية حيث حتدث حسني فهمي عن دور الفن 
في املجتمع، والرســـالة التـــي يقدمها، وكذلك 
الفني والســـينمائي. وكشف حسني  مشواره 
فهمي عن العديـــد من آرائه في احلياة الفنية. 
فقد رد على سؤال عن املمثل التركي مهند، وأثر 
الدراما التركية على املشاهد العربي، فقال: ليست 
هناك خطورة على الدراما املصرية من الدراما 
التركية، أما مهند فقد شعرت عندما التقيت به 
بانه شـــخص أجوف، ليس لديه فكر أو ثقافة 
أو رؤية فنية، لذلك تعلق اجلمهور العربي به 
ال ميثل أي خطورة على جنوم الفن في مصر 

والعالم العربي.
  وفي رد على سؤال حول ما يتمنى تقدميه 
مســـتقبال من أعمال، قال انه يتمنى جتســـيد 
شخصية تاريخية عظيمة لها تأثير كبير في 
التاريخ احلديث، وهي شخصية «إبراهيم باشا»، 
ألن هذه الشخصية ثرية باالجنازات املهمة في 

تاريخ مصر.
  وعن رأيه فيما يقدم من أعمال في السينما 
حاليا قال: السينما تعاني ضعفا في املوضوعات 
التـــي تقدمها، وال توجـــد أي أعمال ذات أفكار 
هادفة تصب في صالح املجتمع، كما ان أفالما 
من عينة «الهانص فـــي الدانص» الذي قدمته 
غادة عبدالرازق ال متثل فنا، ولكنها تسيء الى 
السينما املصرية بوجه خاص والفن املصري 

بوجه عام.
  وذكر حسني فهمي انه حينما قدمت السينما 
املصرية أفـــالم املقاوالت، اضطر الى اجللوس 
في بيته عامني كاملني حتى ال يشارك في مثل 
هذه االعمال، حتى جاءته الفرصة ليقدم عرضا 
مسرحيا يعتبر من أجنح العروض املسرحية التي 
قدمت في تاريخ املسرح القومي، وهي مسرحية 
«أهال يا بكوات» مع النجم عزت العاليلي والتي 

حققت جناحا ساحقا.
  أما عن آخر أعماله السينمائية فيلم «في ملح 
البصر»، والذي يجسد فيه دور الشيطان للمرة 
الثانية بعدما قدم الدور ذاته في فيلم «اختفاء 
جعفر املصري»، فقد أكد حسني ان الفيلم جيد، 

متمنيا ان ينال رضاء اجلمهور. 

 يحيي الفنان عاصي احلالني اجلمعة املقبل حفال خيريا تنظمه 
جمعية بسمة لألطفال حيث يخصص عائده لصالح مرضى السرطان 
من األطفال بفندق فورســـيزون ســـورية ويقدم عاصي في احلفل 
مجموعة مـــن أغنياته مثل «قول جاي» و«فرصـــة عمر» و«غالي» 
و«حبيبي يلي ناسيني» و«شوق الصحارى» و«يا عيني عالغرام» 

و«كيد عزالك» و«مجنون» و«أدمنت هواكي».

 صباح على طوابع بريدية في لبنان
  .. وتصوير «الشحرورة» يبدأ من منزل أهلها

 عط الخباز خبزه ولو أكل:
  أ ـ كله

  ب ـ نصه
  ج ـ ربعه 


