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ما ندري ليش الوكيل املساعد 
للشؤون املالية واإلدارية 

بوزارة اإلعالم مو راضي 
 يصرف مكافآت العاملني 

في برامج التلفزيون.. 
أفيدونا أفادكم اهلل!

ممثلة كانت تشتغل في 
صالون هاأليام حاطتلها 

مدير أعمال يفتر على مكاتب 
املنتجني علشان تشتغل 

 بأعمالهم.. اهلل يرحم 
أيام زمان!

ممثل نصحوه ربعه بأن ما 
يشتغل مع أحد املنتجني ألنه 
بخيل بس صاحبنا ما سمع 
النصيحة وطاح في الفخ.. 

اللي ما يطيع يضيع!

مكافآت

فرارة

بخيل

»كلي خليجي« عنوان االغنية 
اجلدي����دة التي س����يطلقها الفنان 
االماراتي حس����ن اجلسمي وهي 
كلمات وانتاج الشاعرة االماراتية 
غياهيب، وتتحدث عن مش����اعر 
االخوة التي جتم����ع حكام وأبناء 
أهل اخلليج العربي في كل مكان اما 
االحلان فللحساس، وتتنقل الشاعرة 
غياهيب ب����ن أبيات القصيدة الى 
مسألة حب الوطن والتطور الواضح 
لدول اخلليج العربي والثقافة التي 
يتمتع بها أبناؤها، لتثني أيضا على 
مشاعر االخوة الصادقة واالحتاد 
الذي يجمعهم في مواجهة الصعاب. 
وتأتي ه����ذه االغنية اجلديدة بعد 
النج����اح الكبير ال����ذي حتقق من 
خالل قصي����دة وأغني����ة »يكفي 
تعبت« الت����ي كتبتها »غياهيب« 
وأنشدها اجلس����مي، والتي نالت 
اشادة من جهات رسمية في دولة 
االمارات العربية ألن االغنية تأتي 
ضمن ثقافة التوعية في مكافحة 

االدمان.

كشف الفنان سامح الصريطي 
جنم مسلسل »مطلوب رجال« الذي 
يعرض على MBC4 عن أن والده 
كان وراء دخوله في مجال التمثيل، 
رغم أنه كان من مش����ايخ الطرق 
الصوفية. وكتب الصريطي � في 
مدونت����ه عل����ى » MBC ناس« أن 
مساندة والده ملهنته كونه ممثال، 
كانت لعدة أسباب من وجهة نظر 
الوال����د، أولها قناعت����ه مبوهبته 
التمثيلية، وثانيها إحساسه بدور 
الفن في االرتقاء باملجتمع وإميانه 

برسالته السامية.

أكد الفن����ان عزت أبوعوف، أن 
شقيقته املمثلة مها أبوعوف تلقت 
تهديدا بالقتل عن طريق الهاتف، 
وذلك االحد املاضي، مضيفا خالل 
تقدميه برنامج »القاهرة اليوم« مع 
االعالمي عمرو أديب، أن املتحدث في 
الهاتف، قال لها: »هنقتلك يا كافرة 
وياريت ما تتصليش بالبوليس، 

النه مش هينفعك«.

حسني اجلسمي: 
»كلي خليجي«

سامح الصريطي: أبي 
شيخ الطرق الصوفية 
شجعني على التمثيل 

مها أبوعوف تتلقى 
تهديدًا بالقتل

حسن اجلسمي

تامر حسني

سامح الصريطي

يضم 14 أغنية بألوان خليجية ومصرية

فيصل اخلرجي: ألبومي الرابع »فنكي« 

والد تامر حسني: كدت أموت 
عندما قالوا لي »البقاء هلل في ابنك«

وشبهه بأنه »فنكي« كونه بنفسه، 
خصوصا انه يعتمد فيه على خلط 
املوس����يقى الغربية مع املوسيقى 
الش����رقية بطريقة حديثة، الفتا 
الى ان غالف األلبوم سينفذ بفكر 
جديد سعيا للتميز وكسر التقليدية 
الس����ائدة في هذا اجلانب، كما أنه 
سيقوم قريبا باختيار الڤيديو كليب 
الذي يقوم بتصويره من األلبوم.

دعم إنتاجي

وحول الش����ركة التي ستقوم 
بإنت����اج األلب����وم ق����ال اخلرجي: 
قريبا سأقوم بالتوقيع مع احدى 
الشركات املعروفة بعد ان قطعت 
شوطا متقدما من املفاوضات معها، 
حيث ستطرح هذه الشركة حملة 
دعائية داعمة ل����ي، ملمحا الى أن 
تلحن أغلب أغنيات األلبوم نابع من 
إحساسه، مشددا على انه ال يفكر 
في التعاون مع املطربن كملحن ألنه 
مغن فقط وال يود تشتيت تركيزه 
في أكثر من مجال. اجلدير بالذكر ان 
امييل املطرب الشاب فيصل خرجي 
وصفحته على موق����ع التواصل 
االجتماعي »الفيس بوك« س����رقا 
مؤخرا وهو بصدد إنشاء بديل آخر 

للتواصل مع جمهوره مجددا.
عبدالحميد الخطيب  ٭

الواوان، عادل الفرحان، اجلوري 
وآخرون والتوزيع املوسيقي ملبارك 
كرم، علي مختار، املوزع فهد، طارق 

مدكور.

خلطة موسيقية

وأشار اخلرجي الى أن األلبوم 
تضمن خلطة موسيقية مختلفة 
الى جانب ابتكاره إيقاعات جديدة، 
مستخدما عدة ألوان مثل »الطمبورة، 
التكنو، الغربي، اجلاز، اإلسباني، 
الكالس����يك، الس����ريع«، مؤكدا ان 
األلبوم يحمل أفكارا غريبة وجريئة، 

يباش����ر املطرب الشاب فيصل 
اخلرج����ي حتضيرات����ه أللبومه 
الغنائي الراب����ع، والذي يتضمن 
14 أغنية حتم����ل ألوانا متنوعة، 
وقال اخلرج����ي ان عملية تنفيذ 
األلبوم تس����ير وفق جدول زمني 
محدد وأن طرحه للجمهور سيكون 
أواخر ش����هر يونيو املقبل أو بعد 
عيد الفطر الس����عيد على أقصى 
تقدير. وتطرق اخلرجي حملتويات 
األلبوم وكش����ف عن أنه يخوض 
من خالله جتربة الغناء باللهجة 
املصرية وغناء اللون العراقي للمرة 
األولى، الفتا الى ان األلبوم يضم 
أغاني »ماني قادر، عش����ت أحبك، 
هاملرة جد، هزي خصرك، بعيش 
حياتي، وينك عني«، باالضافة الى 
»أقترح« وهي أغنية باللغة العربية 
الفصحي، كذلك ضم لأللبوم اغنية 
دويتو باللهجة املصرية بينه وبن 
املطربة املصرية سماح وحتمل اسم 
»قصاد عينيك«، وأغنية »الروح 
تتهني« من كلمات ذهب وأحلانه 
وسيغنيها باللون العراقي، وأغنية 
»تكبر صاحب����ي« كلمات وأحلان 
فرقة األخوة ال����ى جانب تعاونه 
مع أس����ماء متنوعة من الشعراء 
وامللحنن ومنهم: الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة الصباح، منصور 

كشف حسني شريف والد 
املطرب تامر حسني عن استيائه 
الشديد من شائعة وفاة جنله، 
واعتبارها وسيلة رخيصة للنيل 
من جناحه، موضحا أنها ليست 
املرة االولى التي يتم فيها اطالق 
مثل هذه الشائعات على ابنه، 
وأنه اس���تطاع الوصول لتامر 
بصعوبة، خاصة أنه ال يحمل 

هاتفا محموال أثناء التصوير.
وعبر والد تامر حسني في 
تصريح ملوقع »mbc.net« عن 
استيائه الشديد حيال شائعة 
وف���اة جنله في حادث س���ير، 

وأش���ار الى أنه أصيب بالذعر 
والصدم���ة حينما تلقى مكاملة 
هاتفية من ش���خص ال يعرفه 
يق���ول له: »البقاء هلل في وفاة 
جنل���ك«، الفتا ال���ى أن املكاملة 
جعلته في حالة من توتر بالغ 
وخوف شديد، خاصة أن تامر 
ال يحمل هاتفا أثناء التصوير، 
النش���غاله حالي���ا بتصوير 
مسلسله »آدم« مع املخرج محمد 
س���امي. وأكمل الشريف كالمه 
موضحا أنه يحمد اهلل على أن 
والدته لم تعلم بهذه الشائعة 
واال كانت س���يصيبها مكروه 

ملدى تعلقها الشديد به، لكن بعد 
سلسلة من احملاوالت استطاع 
التوصل الى تامر، وأخبره أنه 
علم بهذه الشائعة، وأنه اعتاد 
على مثل هذه الشائعات التي 
تخص وفاته، خاصة أنها ليست 
املرة االولى التي يتم فيها اطالق 
شائعة مشابهة. يذكر أن شائعة 
وفاة تامر حسني قد انتشرت 
االحد املاضي عل���ى عديد من 
املواقع االجتماعية واالخبارية 
في حادث سير أثناء توجهه الى 
شرم الش���يخ، بسبب السرعة 

الزائدة.

فيصل اخلرجي

هيفاء تلغي سفرها للمغرب
 وجتهز أللبومها اخلليجي

النيابة حتقق في اتهام زوج 
عال غامن بتقدمي رشاوى

انتقلت إلى شمال قبرص وتتعاون مع السعيد

اكدت الفنانة هيفاء وهبي في بيان صحافي 
وزعه مكتبها صباح امس االثنن انه بعد أن 
كان مقررا أن تسافر إلى املغرب 22 اجلاري 
لتنفيذ وتسجيل مشروع ضخم على صعيد 
العالم العربي، مت تأجيل املشروع إلى وقت 
الحق، حيث تستغل هيفاء هذا الوقت للبدء 
في عمل جديد سيكون مفاجأة جلمهورها في 
كل أنحاء العالم العربي. وذلك قبل أن يداهمها 
الوقت في سلسلة حفالت الصيف التي بدأت 

تضيق بها رزنامتها الصيفية.
هذا وأحيت هيفاء حفال فنيا في ش����مال 
قبرص وحتديدا في مدينة Famagusta وقد 
غنت هيفاء في ليلة جميلة شهدت حضورا 
الفتا من تركيا وقبرص إضافة إلى اجلاليات 
العربية في ليلة مميزة على شاطئ كازينو 
Salamis، وتألقت وأش����علت احلضور على 
وقع أنغام فرقتها املوسيقية اللبنانية التي 
عزفت لها أجمل أغانيها القدمية واجلديدة التي 
تفاعل معها احلضور بشكل غير عادي، وقد 
ختمت حفلها على وقع أصوات معجبيها الذين 

طالبوها مرارا بالعودة الى املسرح.
ومن جهة اخ����رى ينتظر املخرج مجدي 
الهواري حاليا وص����ول هيفاء وهبي مصر 
لالتفاق على جميع التفاصيل اخلاصة مبسلسل 

»مولد وصاحبه غايب«، مشيرا الى انه ال يعلم 
حتى اآلن هل العمل سيلحق بالعرض خالل 
شهر رمضان من هذا العام أم سيتم تأجيله 
للعام املقبل؟ حيث إن السيناريو مازال في 
مرحلة الكتابة حتى اآلن، ويفترض ان تعقد 
هيفاء جلسات عمل مع املخرج مجدي الهواري، 
والسيناريست مصطفى محرم لالتفاق على 
خط����وط العمل املقرر أن تبدأ تصويره فور 
انتهاء السيناريست من كتابة العمل، وجتسد 
هيفاء شخصية فتاة فقيرة ومطحونة تنقلب 
حياتها رأسا على عقب لتجد نفسها في النهاية 
تواجه العديد من املشاكل، وسوف يكشف فساد 
املجتمع املصري قبل ثورة 25 يناير في عهد 
الرئيس املصري السابق محمد حسني مبارك، 
خصوصا طبقة رجال األعمال واملشاركن في 
صناعة القرار مبصر. وفي س����ياق منفصل 
يس����تعد الفنان فايز السعيد للتعاون الذي 
سيشكل مفاجأة كما يتوقع اجلميع مع هيفاء 
وهبي ألول مرة عبر ثالث أغنيات سيتضمنها 
ألبومها اخلليجي األول الذي جتهز له حاليا، 
وعن هذا التعاون اشار سفير األحلان الى أنه 
حريص على التعاون مع هيفاء وهبي ألنها 
جنمة ذات مواصفات خاصة، والى أنه متفائل 

بنجاح هذا التعاون بينهما.

الفنانة هيفاء وهبي

املصري، أو يريدون مس����خ 
الثرية  الشخصية املصرية 
بعناص����ر ثقافي����ة متنوعة 
لتصي����ر نس����خة باهتة من 
مجتمعات أكث����ر منا تخلفا 
حتكم بسطحية على األمور 
والبشر. ودعا الصاوي إلى 
العودة ألفالمنا التي ننسبها 
إلى الزمن اجلميل، لنرى كيف 
كنا نصنع أفالمنا وقت أن كنا 
قادة للعالم العربي وللعالم 
الثالث كله، فلم نكن إباحين 
وال متزمتن.. وهذه الوسطية 

عليها محط���ة متوين ومت 
إرس���اء املزاد عليه بالفعل. 
القضية،  وبدأت تفاصي���ل 
حسب موقع »دنيا الوطن«، 
بتلقي هيئة الرقابة اإلدارية 
معلومات ع���ن تلقى 2 من 
املسؤولن بش���ركة مصر 
للبترول الرش���اوى لزيادة 
حصص أصحاب احملطات 

»الفاجومي« يثير جداًل واسعًا بسبب 
مشاهده املثيرة.. والصاوي يدافع!

يجب أن متيزنا دائما. يذكر 
ان »الفاجوم����ي« من بطولة 
خال����د الص����اوي وص����الح 
عبداهلل وجيهان فاضل وكندا 
علوش وفرح يوسف وزكي 
الوه����اب وقصة  فطن عبد 
وسيناريو وحوار واخراج 

عصام الشماع.

البنزي���ن، وأك���دت  م���ن 
التحريات صحة املعلومات 
فتم استئذان النيابة العامة 
لتسجيل وتصوير اللقاءات 

التي حدثت بن املتهمن.

قبل عرضه بأيام اثار فيلم 
»الفاجومي« الذي يحكي قصة 
حياة الش����اعر الكبير أحمد 
فؤاد جنم، جدال واسعا عبر 
مواقع االنترنت حيث انتقد 
البعض املشاهد املثيرة التي 
الفيلم وذلك فور  يتضمنها 
عرض »تريلر« عبر القنوات 
الفضائية.وقد تضمن البرومو 
ع����ددا من املش����اهد املثيرة، 
لذلك اتهم عددا من اجلمهور 
إباحي لتضمنه  الفيلم بأنه 
مشاهد جنسية صريحة وهو 
األمر الذي قد يهدد بالدعوة 
ملقاطعت����ه. ومن جهته علق 
الفن����ان خالد الصاوي الذي 
يقوم ببطولة الفيلم على تلك 
االنتقادات قائال: كل ما يحدث 
في احلياة يصلح ألن يكون 
مادة يتناولها الفن واألدب املهم 
الهدف والطريقة. وأضاف، 
حسب موقع »الفن اونالين«: 
احترامي لفني وجلمهوري ال 
يعني أن أصنع أعمالي على 
مق����اس ذوق أولئ����ك الذين 
يكرهون حرية الفن واألدب، 
أو غيرهم ممن يكرهون الفن 

العامة  النياب���ة  ب���دأت 
مبحافظة القليوبية املصرية 
التحقيق ف���ي قضية اتهام 
رجل األعمال عبدالعزيز.ل 
الفنان���ة عال غامن«  »زوج 
بتقدمي رش���اوى إلى بعض 
املسؤولن بش���ركة مصر 
للبترول لزيادة حصته من 
البنزين في محطات الوقود 
التي ميتلكها بشبرا وقليوب 
وأمرت بإخالء سبيله بكفالة 
20 أل���ف جني���ه. واعترف 
رج���ل األعم���ال »احلاصل 
على اجلنس���ية األميركية« 
بتقدميه رش���وة ملسؤولن 
في »البترول« ملده بحصة 
من البنزين أكثر من املقررة 
التي  التموي���ن  حملط���ات 
إنه أعطى  ميتلكها، وق���ال 
املدينة  لرئي���س مجل���س 
األسبق 15 ألف جنيه على 
سبيل الرشوة بهدف إرساء 
مزاد على قطعة أرض يقيم 

خالد الصاوي في »الفاجومي«

عال غامن


