
 21  فنون  االثنين ٢١ فبراير ٢٠١١   

 مارسيل خليفة وائل رمضان

 محمد هنيدي

 بشرى

 أبوالليف

 فضل محمــــد هنيدي، تأجيل 
تصوير فيلمه «تيتــــه رهيبة»، 
إلى أجل غير مسمى، نظرا لعدم 
النهائي  الشــــكل  االستقرار على 
لسيناريو الفيلم وكذلك حتى هدوء 
األوضاع في مصر، رغم أن املخرج 
سامح عبدالعزيز كان يعتزم بدء 

تصوير الفيلم الفترة املاضية.
  وكان هنيدي، أجل استئناف 
تصوير مسلسله «مسيو رمضان 
مبروك أبو العلمني حمودة»، حتى 
ينتهي من الفيلم أوال، لكنه اضطر 

إلى االنتظار حتى إشعار آخر.
  وتدور أحداث الفيلم في إطار 
كوميدي خفيــــف، يناقش قضية 
التربية بطريقــــة صحيحة دون 

عقاب. 

  تقـــوم الفنانة بشـــرى حاليا 
بتصوير مشـــاهدها الداخلية في 
فيلم «جدو حبيبي» داخل ستديو 
املغربي بشبرا منت ويتبقى لها ٣ 
أسابيع لتنتهي من تصوير دورها 
في الفيلم، حيث جتسد بشرى دور 
«فيكي»، وهي فتاة تعيش في أوروبا 
ولكنها تعود لكي حتصل على ورثها 
من جدها، إال أنها تقابلها العديد من 
املشكالت، نظرا الختالف املجتمع 
الذي تربـــت فيه ومجتمعها الذي 
تنتمـــي إليه بجذورهـــا، وهو ما 
يؤدي الى وجود العديد من األحداث 
واملفارقات الدرامية، ويشارك في 
بطوله الفيلم بشرى ومحمود ياسني 
ولبنى عبدالعزيز واملطرب أحمد 

فهمي، ومن إخراج علي إدريس.

 نفى املطرب الشعبي املصري 
نادر أبوالليف ما تردد عن وجود 
خالفات بينه وبني زوجته الفنانة 
عال رامي بسبب تأخير احلصول 
على عــــش الزوجية الــــذي كان 

سينتقل إليه بداية عام ٢٠١١.
  من جانب آخر، هاجم أبوالليف  
في تصريح ملوقع mbc.net،بعض 
الذيــــن تنبأوا  العرب  الفلكيــــني 
بسقوطه في عام ٢٠١١، مشيرا إلى أن 

كل ما يعنيه هو رأي اجلمهور.
  ولفت إلى أن كثيرا من توقعاتهم 
كانــــت كاذبة ولم حتدث من قبل، 
فضال عن أنه يعتبر نفســــه من 
املؤمنني مبقولة «كذب املنجمون 

ولو صدقوا».

 هنيدي يؤجل
   «تيته رهيبة»

 بشرى تصور مشاهدها 
الداخلية في «جدو حبيبي» 

 أبوالليف يهاجم 
الفلكيين العرب

 خليفة: «درويش» ليس فيلمًا وثائقيًا يبرر ظهوري  وائل رمضان: ال معلومات لدي عن «الجاسوسة»
 أكد الفنان واملخرج السوري وائل رمضان أنه 
فوجـــئ باخلبر الذي تناولتـــه العديد من املواقع 
اإللكترونيـــة والصحف، والذي أفـــاد بأن املؤلف 
املصري أحمد علي أحمد يعكف على كتابة مسلسل 
يتناول قصة حياة اجلاسوسة الفلسطينية لصالح 
املوساد، أمينة داود املفتي، وان املؤلف رشحه إلخراج 
العمل على أن تقوم زوجته الفنانة السورية سالف 

فواخرجي ببطولته.

  وأضاف رمضان في حديث مع «إيالف» إنه اطلع 
على اخلبر وقرأه مثل باقي اجلمهور، مؤكدا أنه ال 
معلومات لديه عن املشروع، وأن الكاتب املصري 

لم يتصل به.
  ومن جهة أخرى، قال رمضان ان العمليات جارية 
لتحضير مشروع مسلسل يتناول قصة حياة الفنانة 
السورية «بديعة مصابني» بقلم قمر الزمان علوش، 

وستتم االستعدادات إلنتاجه خالل هذا العام. 

 كشف الفنان اللبناني مارسيل خليفة أنه يتواجد 
في دمشــــق لتنفيذ األغاني واملوسيقى التصويرية 
اخلاصة مبسلســــل «في حضرة الغياب» للمخرج 
السوري جندت أنزور والذي يتناول سيرة صديقه 
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش. ويتعاون 
الفنان اللبناني مع املوسيقار رعد خلف في املوسيقى. 
وأشار مارسيل في تصريح لـ «إيالف» الى انه يحاول 
أن يقدم صورة موسيقية وغنائية جديدة تكون حتية 

للشاعر وللصديق درويش كون جتربته عميقة مع 
الشاعر، مشيرا إلى أنه سيقدم رؤيته بالعمل بأمانة 
وإخالص. ونفى الفنان مارسيل ما أثير من اجلدل 
حول مشاركته في العمل بشخصيته احلقيقية، مؤكدا 
أنه لن ميثل في املسلســــل، مشيرا في الوقت نفسه 
إلــــى إن العمل ليس فلما وثائقيا يبرر ظهوره فيه، 
وإمنا هو مسلسل تلفزيوني، وسيقوم أحد املمثلني 

السوريني بتجسيد شخصيته.

بالتعاون مع :

اإحتفــاًل باليوبيل الذهبي لإ�ســتقالل وطنــنا الحبــيب،

اإنفينيتي تقـدم خ�سمًا بقيمة 600 د.ك خالل �سهر فبراير.

إحتفــااإحتفــاإحتفــاًل باليوبيل الذهبي لإ�ســتقالل وطنــنا الحبــيب،

 يا ُملهمًا لالأجيال... يا وطني 

إنفينيتياإنفينيتي G �ـسـيدان

11,950د.كالآن بــ

إنفينيتياإنفينيتي G كوبــيـه

د.كالآن بــ 14,200

إنفينيتياإنفينيتي G كوبــيـه المك�سوفة

15,200د.كالآن بــ
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