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 من خالل برنامج «Reality» على «فنون»

 طرحت «ألف ومية» على محطة «ميلودي» 

 مشعل الشايع يطرح ٤٥ سؤاًال على ضيوفه

 نوال الزغبي: لن أقبل دور املرأة «الهبلة» املخدوعة 
وسأنتقم من خيانة زوجي لي

 دينا فؤاد: أرفض خلع مالبسي وتقدمي القبالت..
  وما فعلته مع كرمي فعلته من قبل هند صبري مع السقا 

العــــام املاضي على  البرنامج 
اساس ان يتم عرضه في رمضان 
املاضي لكن ادارة قناة «فنون» 
قررت استكمال تصويره وعرضه 
املقبل، وامتنى ان  في رمضان 
تنال فكرته اعجاب املشاهدين 

من خالل اسئلتنا للضيف.
 ٭  بشار جاسم

حتى عندما تكون هي بصحبته، 
مستغال انشغالها أو غيابها عنه 

لو لبضع دقائق.
  وأكدت نـــوال في تصريح 
أنها عندما اختارت  لـ إيالف» 
األغنية كانت تعلم جيدا كيف 
تود أن تظهر في العمل املصور، 
فهي لن تقبل بدور املرأة «الهبلة» 
املخدوعة واملستسلمة، كانت 
ترى نفسها مبوقف القوية التي 
تلجأ الى االنتقام وتلقني الزوج 
درسا قاسيا، قبل أن تطرده من 

حياتها الى غير رجعة.
  وتضيـــف ضاحكة: «أردت 
أن أشـــفي غليل كل سيدة أو 
فتاة مخدوعة فـــي هذا العمل 

املصور».
  وعن تعاونه مع النجمة نوال 
الزغبي قال الباجوري: أنا سعيد 
جدا بهـــذا التعاون األول الذي 
جمعني بالنجمة نوال الزغبي، 
وأضاف: «لســـت متفاجئا من 
ردود األفعـــال اإليجابية التي 
تلقيتها بعد عرض الكليب بفترة 
قصيرة، ألن نوال الزغبي فنانة 
قديرة، وبالفعل جسدت جميع 
املشاهد بإحساس عال أدهشني، 
كما أنها متتلك مهارة نادرة جدا 
بني الفنانات، فهي تعرف متاما 
الكاميرا لتمنح  كيف تخاطب 
املخرج أفضل لقطة، لم أتعب 
معها، ولم أضطر الى توجيهها 

كثيرا». 

بعد تصديها لبرنامج «حكايات 
مصرية»، أجابت دينا: أمتنى ذلك، 
خاصة من خالل برنامج يناقش 
الفساد واملشكالت املوجودة في 
مجتمعنا، مثل مشكلة العنف ضد 

املرأة، وكذلك الفتنة الطائفية.
  وفـــي البرنامج الـــذي كنت 
أقدمـــه كنت ألقـــي الضوء على 
القضايـــا االجتماعية  كثير من 
التي تهم املواطن  واإلنســـانية 
البسيط، وكنت أذهب إلى أماكن 
فقيرة مثل العشوائيات، وأرى 
حياة الناس فيها، وأناقش هذه 

األوضاع املتردية. 

الفنانــــني والرياضيــــني  مــــن 
واالعالميــــني ونطــــرح عليهم 
العديد من االسئلة غير الفنية 
بقالب كوميدي، حيث نعرض 
في كل حلقة مــــا يقارب الـ ١٥ 
ضيفا وكل ضيف نطرح عليه 

في حدود ٤٥ سؤاال.
  واضاف: صورنا اولى حلقات 

هنا عليهـــا أن تتقبل اخليانة 
وتستكني وتسلم باألمر الواقع، 
فكالم األغنية ال يخل من توبيخ 
عندما تقول له: ليش ما بتوفر 
إحساسك وبتتقل وبتتماسك... 
بنات العالم مش لعبة.. حب ع 

قياسك... وريح راسك».
  لذلك جاءت الصورة مكملة 
للمعنى في العمل املصور الذي 
حرصت فيه نوال على تلقني 
زوجها درسا لن ينساه، قبل أن 
تقوم بطرده من املنزل عقابا له 

على خيانته.
  والعمـــل الذي حمل توقيع 
املخرج املصري هادي الباجوري 
في أول تعـــاون يجمع بينهما 
قدمت فيه دور جميع النســـاء 
اللواتي يحاول زوجها مغازلتهن 

النجم كرمي عبدالعزيز، مما جعلني 
أنسى حجم الدور، ألنه يكفيني 
فقط أن أقدم مشـــهدا واحدا أمام 
جنم كبير بحجم كرمي عبدالعزيز 
في فيلم سينمائي متميز من حيث 

السيناريو واإلخراج واإلنتاج.
  وحول االغراء قالت: ال ميكن 
أن أقدم أي مشاهد مثيرة، وأرفض 
خلع مالبسي وتقدمي قبالت، ولكن 
ميكن أن أقدم مشاهد إغراء بنظرة 
عني أو طريقة أداء معينة، حتى 
تصل الرســـالة الى الناس دون 

إسفاف أو ابتذال.
  وعن تكرارها لتجربة التقدمي 

 يصور حاليــــا املذيع املميز 
مشعل الشايع حلقات برنامجه 
اجلديد «Reality» لصالح قناة 
«فنون» وهو فكرة واعداد وتقدمي 
مشعل الشــــايع واخراج ياسر 

احليدري.
  وعن البرنامج قال الشايع: 
نستضيف فيه مجموعة كبيرة 

 بدأت محطة ميلودي عرض 
العمل املصور اجلديد للفنانة 
اللبنانية نوال الزغبي ويحمل 
عنوان «ألف ومية»، وهو أول 
عمل مصور من ألبومها اجلديد 
«معرفش ليه» الذي صدر قبل 
بضعة أشهر، ويحصد جناحا 
التي  الفتا. وكلمـــات األغنية 
كتبها فارس إسكندر هو كالم 
امرأة لرجل «عينه  موجه من 
فارغة» أو «نسواجني» باللغة 
الدارجة، حيث تقـــول له في 
السياق: «صاروا كتار، ميكن 
صاروا أكتـــر من ألف وميه... 
شرف كبير، ما حدا قدك صاحب 

بهالكمية».
  مما يوحي بأن هذه السيدة 
مخدوعة ومنذ زمن طويل، وال 
حتسن اختيار حبيب مخلص، 
لدرجة أن تعداد عالقاته وصل 
الـــى أكثـــر مـــن ١١٠٠ عالقة، 
وتستغرب كيف له أن يحفظ 
أسامي كل هؤالء النسوة، وكيف 
لم يخطئ في اســـمها واليزال 

يتذكره.
  إال أن نـــوال تـــرى أن هذه 
األغنيـــة ال تعبـــر عـــن امرأة 
مكسورة إطالقا، فحالة اخليانة 
التـــي تصل الى حـــد اإلدمان 
املرضي لدى بعـــض الرجال، 
حالـــة مجتمعيـــة، موجودة 
وحقيقية، وتعاني منها سيدات 
كثيرات، وهذا ال يعني أن املرأة 

 رغم أن مساحة دور الفنانة دينا 
فؤاد في فيلم «فاصل ونعود» أمام 
كرمي عبدالعزيز كانت صغيرة، 
فإنها تعتبر الفيلم خطوة مهمة 
لها، وتقـــول: ما فعلته مع كرمي 
عبدالعزيـــز فعلته من قبل هند 

صبري مع أحمد السقا.
  واضافت دينا، حسب ما ذكر 
موقع «دنيا الوطن» عن ســـبب 
قبولها تقدمي شخصية «بتول» في 
الفيلم، رغم أن مساحته صغيرة 
جدا: عندما عرض علي هذا الدور 
لم أتردد في تقدميه، خاصة أنني 
البطلة الوحيدة في الفيلم أمام 

 بوستر برنامج «Reality» ملشعل الشايع 

 نوال الزغبي في الكليب

 كرمي عبدالعزيز أحمد السقا دينا فؤاد

 العاملني في قطاع اإلذاعة ناطرين من الوكيل اليديد 
إصالحات جذرية في هالقطاع علشان كل واحد ياخذ حقه 

من غير واسطة.. أمنية وإن شاء اهللا تتحقق!

 ممثل رفض العمل مع كاتبة يديدة على الساحة بعد ما 
حس انه اللي قاعد تكتبه مأخوذ من أفالم ومسلسالت 

أجنبية قدمية.. من عاش باحليلة مات بالفقر!

 ممثلة بعد ما رفعت أجرها للمشاركة بأي عمل درامي 
هاأليام ابتلشت ألنه ما في منتج كلمها بعد ما عرفوا 

بهالشي.. من طمع طبع يالطيبة! 

 أمنية

 أفالم

 طمع

 إليسا تنتهي من «أمير العاشقني»

 شاعرة تكشف: أغنية تامر حسني 
اجلديدة مأخوذة من ديواني

 دنيا سمير غامن «املزيفة»
  تخدع ١٥ ألف شخص

 اكد الشـــاعر هاني الصغير أن الفنانة اللبنانية إليســـا 
انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «أمير العاشقني»، 
من كلماته واحلان محمد رحيم، وتوزيع متيم، وذلك متهيدا 

لضمها أللبومها اجلديد.
  كما انتهت إليسا، حســـب «اليوم السابع» املصرية، من 
تصوير كليب «تصدق مبني» الذي صورته في بيروت على 

مدار يومني ومن املقرر عرضه قريبا.
  يذكر أنه مت مؤخرا إنشاء application على أحد التلفونات 
احملمولة باسم الفنانة إليسا، حيث ميكن حتميلها على أجهزة 
تلفون محمولة معينة، وهذا الـ application عبارة عن موقع 
مصغر إلليســـا وأرشـــيف خاص بها يتضمن سيرة ذاتية 
وصورا وألبومات وڤيديو كليبات وإعالنات وأخبارا وروابط 

بالشبكات االجتماعية الرسمية اخلاصة بإليسا. 

 بعدما قام الفنان تامر حسني بطرح أغنية «صباح اخلير 
يا مصر» من كلمات مصطفى حســـن وأحلان محمد رحيم 
وتوزيع أحمد شعتوت، أعلنت الشاعرة جيهان الشعراوي 
أن كلمات األغنية مأخوذة من ديوانها «بنت مني في مصر» 

وحتديدا من قصيدة «صباح اخلير يا مصر». 
  وفي االطار عينه، قالت جيهان، حسب موقع «النشرة»: 
قام املؤلف باقتباس بتشـــكيلة متنوعة من قصائد الديوان 
وبلورها في أغنية واحدة، ومن يقرأ الديوان يالحظ التشابه 

واالقتباس. 

 رغم انتشار حساب باسمها على «تويتر» ووصول عدد 
متابعيه إلى أكثر من خمسة عشر ألف متابع، اال ان املمثلة 
املصرية دنيا سمير غامن نفت أنها متتلك أي حساب شخصي 
على موقعي التواصل االجتماعي «الفيس بوك» و«التويتر»، 

مؤكدة أن أي حساب يحمل اسمها هو حساب مزيف. 

 إليسا

 تامر حسني

 دنيا سمير غامن
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