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استجمام حني ضربت 
الهزة االرضية ايطاليا، 

وجنت جيهان من املوت 
رغم ان زجاج الفندق قد 

تكسر الن الهزة بلغت  9.5 
درجات على مقياس ريختر 
واستمرت ملدة 20 ثانية ما 

جعلها تصاب بنوبة من الهلع 
الشديد.

ملستحضرات التجميل.
وحتقق حلم جنوى بارتداء 

األبيض في مدينة كان، وهذا 
ما عبرت عنه تعليقاتها على 
موقع التواصل االجتماعي 
)تويتر(، وقد أبرز األبيض 

بشرة الفنانة السمراء فبدت 
أشبه بعروس أوروبية 

تنتظر حبيبها.

ومنها تكرار جتربة الدويتو 
مع مطرب مصري، كما 

فعلها من قبل مع السوبر 
ستار عمرو دياب منذ 13 

عاما تقريبا، وقد رحب 
خالد بذلك وبشدة، وقال إنه 

يتمنى ذلك، كما أنه كفنان 
ال يتدخل في السياسة، 

وأنه ال يخشى من مسألة 
صعود اإلسالميني في احلياة 

السياسية، ألننا كلنا في 
النهاية مسلمون ولن يتأثر 
الفنانون أو احلركة الفنية 

بهذه املسألة. 

في مسلسل »اخلطوط 
احلمرا« مع النجم احمد 

السقا، حيث جتسد دور فتاة 
صعيدية تدعى »حشمت« 
متر بالعديد من الصعاب، 

وتواجهها بكل قوة.
ويشارك في بطولة املسلسل 

احمد رزق ودينا فؤاد 
وعبدالعزيز مخيون ومحمد 
عادل امام، ومن تأليف احمد 

محمود ابوزيد، ومن انتاج 
شركة عرب سكرين.

وضع النجم اللبناني راغب 
عالمة -عضو جلنة حتكيم 
برنامج األحد املاضي على 
حسابه اخلاص بـ »تويتر« 

صورا من مشاركته في 
مهرجان »كان« السينمائي 

بفرنسا أحد أكبر املهرجانات 
العاملية وأضخم جتمع 

للنجوم من مختلف أنحاء 
العالم. وظهر عالمة في 

صورتني وهو يسير على 
البساط األحمر للمهرجان، 

بينما في صورة أخرى 
كان يلوح بيده ملعجبيه، 
وفي صورة رابعة كان 

يتبادل حديثا وديا مع النجم 
األميركي »داني جلوفر« في 
البهو اخلاص بالفندق الذي 

يقيم فيه النجوم.
من جانب آخر كانت جيهان 

زوجة الفنان راغب عالمة 
تتواجد في ايطاليا في رحلة 

لم تخبئ الفنانة اللبنانية 
جنوى كرم ابتسامة فرحتها 

بانضمامها إلى شركة 
»لوريال« العاملية، واختارت 

لتلك املناسبة فستانا 
أبيض من توقيع املصمم 

اللبناني العاملي زهير مراد. 
ورغم أناقة فستان جنوى، 

إال أنه أقرب إلى فستان 
الزفاف البسيط، املزين 

بزخرفات زهير مراد، وقد 
تعمد املصمم أن يكون 

ذلك الفستان ضيقا جدا 
وهو الستايل الذي يتبعه 

مع النجمة العاملية جنيڤير 
لوبيز، وها هو يطبقه أيضا 
مع شمس األغنية اللبنانية 

جنوى كرم، التي وقفت على 
سجادة مهرجان كان احلمراء 

للمرة األولى، وأحبت أن 
تستقبل ذلك احلدث باللون 

األبيض الشبيه بقلبها، 
وكذلك ليكون فاحتة خير 

عليها وعلى شركة »لوريال« 
العاملية، حيث مت توقيع 
االتفاق باألمس رسميا 

واإلعالن عن شراكة ستبرز 
ثمارها في القريب العاجل 

مبجموعة من اإلعالنات 

عبر املطرب اجلزائري 
الشاب خالد عن سعادته 

مبولودته اجلديدة جنا والتي 
رزق بها منذ يومني، وذلك 
في بداية املؤمتر الصحافي 
الذي أقيم منذ حلظات من 
أجل مشاركته في إحدى 
ليالي مهرجان »موازين 

الدولي« للغناء إيقاعات العالم 
االثنني املاضي على مسرح 

منصة السويسي. كما 
جاوب خالد على العديد من 
األسئلة التي وجهت له من 

كل وسائل اإلعالم املختلفة، 

ضابط ورجل شرطة 
استشهد من قبل خالل 

الصراع مع جتار املخدرات 
واخلارجني عن القانون 

والعمل ال يحمل أي 
مبالغة.

وأشار بطل فيلم 
»املصلحة« الى أن الضابط 

الذي جسد دوره في 
األحداث بدا متهورا خاصة 

في نهاية األحداث عندما 
اختار االنتقام الشخصي 
ملقتل شقيقه ولم يلتزم 
بالقانون، وأظن أنه في 
حال كان العمل يهدف 

للدفاع عن وزارة الداخلية 
فبالتأكيد لن يقدم على هذا 
العمل الذي أفقده كثيرا من 

املتعاطفني معه.

القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد 
الفنان أحمد السقا ان فيلم 

»املصلحة« الذي يعرض 
حاليا في دور السينما، 

وجسد خالله دور ضابط 
شرطة، ليس دفاعا عن 

وزارة الداخلية أو ضباطها 
على االطالق، رافضا 

الربط بني تقدمي هذا العمل 
والهجمة التي يتعرض لها 

رجال الداخلية حاليا. وقال 
السقا، في تصريح لوكالة 
أنباء الشرق األوسط، ان 

قصة الفيلم مستوحاة 
من أحداث حقيقية وقعت 

بالفعل في سيناء لكننا 
أدخلنا بعض التعديالت 
عليها لتناسب السينما، 
مشيرا الى أن أكثر من 

قالت الفنانة رانيا يوسف 
انها ال جتد عيبا في قيامها 

بعدد من احلمالت االعالنية، 
لتحقيق مزيد من الشهرة 

واالموال، فهذه غريزة 
طبيعية في االنسان بشكل 

عام، وفي الفنان بشكل 
خاص، وهو الطموح واحللم 
مبزيد من الشهرة واالموال.

وأضافت رانيا، بحسب 
»اليوم السابع« املصرية، انها 
تواصل حاليا تصوير دورها 

راغب عالمة على البساط األحمر في مهرجان »كان« 
و زوجته جيهان تنجو من املوت

..وجنوى كرم عروس في »كان« 

الشاب خالد يرزق بالطفلة جنا 
ويتمنى تكرار جتربة دويتو عمرو دياب 

السقا: »املصلحة« حقيقي وليس دفاعاً عن »الداخلية«

رانيا: مش عيب إني أعمل إعالنات للشهرة والفلوس

راغب عالمة في »كان« على البساط األحمر

السفير الروماني وحرمه مع بعض احلضورجانب من احلضور احلافل في مكتبة البابطني ملتابعة األمسية الرومانية

جنوى بالفستان األبيض في املهرجان

الشاب خالد

أحمد السقا

رانيا يوسف

أكدت الفنانة ميريام فارس انها 
لن تقدم الفوازير الرمضانية هذا 
العام، وارتأت مع املنتج القيام 
بتأجيلها بسبب التكلفة املرتفعة 
التي يتكبدها، وكيال يغامر خوفا 
من عدم حتصيل ما مت انفاقه من 

االعالنات التجارية«. 
وقالت فارس في حديث لها مع 
جريدة »العرب اليوم«: لن اقدم 
فوازيري هذا العام، ولن اطل على 
الشاشة الصغيرة لعدة اسباب، 
اهمها تكلفة االنتاج، وكذلك بسبب 
ما تش���هده املنطقة العربية من 
احداث ساخنة خالل هذه الفترة«، 
مشيرة الى انها تدرس في الوقت 
الراهن عدة ع���روض متثيلية، 
لكنها لم جتد الفكرة املناس���بة 
حتى اآلن، وقالت: لم تشدني اي 
فكرة للع���ودة الى التمثيل بعد 
التجربة السابقة التي قمت بها 
مع فيلم »سيلينا« وهو باملناسبة 

عمل افتخر به كثيرا.

أنهى الفنان إيهاب توفيق تسجيل 
أغنيته اجلدي����دة بعنوان »جامدة 
جدا«، وهي أغنية س����ينغل، ومن 
املفترض أن يقوم توفيق بتصوير 
األغنية خ����الل 15 يوما. واألغنية، 
بحسب »النشرة«، من كلمات هاني 
عبداللطيف وأحلان أشرف سالم، 

ومن توزيع أمير محروس.
يذكر أن آخ����ر ألبومات الفنان 
إيهاب توفيق كان ألبوم »أرحنا يا 

بالل«، والذي القى رواجا كبيرا.

 تخوض الفنانة نيكول س����ابا 
جتربة التقدمي التلفزيوني، بعدما 
وافقت على تقدمي برنامج بعنوان 
»التفاحة« سيعرض في رمضان 
املقبل. وخالل البرنامج، تستضيف 
الفنانة اللبنانية جنوم املجتمع، 
وحتاوره����م ف����ي بع����ض االمور 
الشخصية واالجتماعية، وسيعرض 
في 30 حلقة، ومن املقرر، بحسب 
ما ذكرت »ان����ا زهرة«، ان ينطلق 

التصوير مطلع يونيو املقبل. 

ميريام: لن أقدم 
فوازيري هذا العام

»جامدة جدًا« جديد 
إيهاب توفيق

نيكول سابا مذيعة 
في رمضان

خالد يوسف يؤكد: 
جومانا مراد بطلة 

»أوالد حارتنا« 
أكد املخرج خالد يوسف أنه 
اس���تقر على املمثلة الس���ورية 
جومانا مراد لتقوم بدور البطولة 
النسائية لفيلمه اجلديد »أوالد 
حارتنا«، واملأخ���وذ عن رواية 
الكاتب جنيب محفوظ، مؤكدا، 
بحسب موقع »النشرة«، أن مراد 
أبدت موافقتها على بطولة الفيلم 
وذلك بعد عدد من املناوشات مع 

أسرة األديب الراحل ومراد.

ميريام فارس

إيهاب توفيق

نيكول سابا

»سحر املوسيقى« الرومانية في مكتبة البابطني

كوميديا نال اعجاب اجلمهور الذين 
صفقوا له����ا طويال ملا متتلكه من 
موهبة فنية فريدة. واجلدير بالذكر 
ان »كوميك اوبرا« لالطفال نال على 
15 جائزة عاملية حول العالم و21 
جائزة محلية من رومانيا وقدموا 

ما يقارب ال� 200 عرض.
خالد السويدان  ٭

لالطفال قدموا فيها اغاني فلكلورية 
رومانية اظهرت مدى عشقهم للفن 
واملوس����يقى، ونالوا عنها اعجاب 
احلضور الذي تفاعل مع اصواتهم 
الشجية، ومن ثم قدم بعض الشباب 
لوحات استعراضية راقصة. كما 
استضافت االمسية الفنانة الرومانية 
ستيال بوبيسكا والتي قدمت عرضا 

   وسط حضور كبير من اجلالية 
الرومانية في الكويت، اقيمت مساء 
ام����س االول في مكتب����ة البابطني 
للشعر العربي، امسية موسيقية 
من روائع الف����ن الروماني، حيث 
احيت فرقة »ذي كوميك اوبرا« حفال 
موسيقيا غنائيا حتت شعار »سحر 
املوسيقى«. بدأت االمسية بفقرة 

)هاني عبداهلل( فقرة استعراضية للفرقة الرومانية »ذي كوميك اوبرا« 

فيفي عبده: شائعة موتي أزعجتني!

الفخراني لـ»األنباء«: »اخلواجة« عمل صعب وأرفع له القبعة

برنامج تقول في����ه قصة حياتها 
وذلك تفاديا للتحريف«.

وعن منع الرقص بعد وصول 
السلفيني الى احلكم في مصر، قالت 
فيفي: »ما لي����ش دعوة ينقرض 
الرق����ص والرقص����ات وأنا مالي 

بلدي أهم«.
أما عن وقوع خالف بينها وبني 
املمثلة نبيلة عبيد وقالت فيفي: 
»بحط نبيلة عبيد فوق راسي وأنا 
سعيدة أنني وقفت إلى جانبها في 
كيد النس����ا 2. كما ان نبيلة عبيد 
هي رمز من رموز السينما املصرية 
وهو ما يس����توجب حتما عرض 

اسمها في الشارة أوال«.
أما سائق الرالي مبارك الهاجري، 
فأعلن انه يتمنى أن يفتتح مدرسة 
لتوعية املجتمع واجليل القادم على 
مخاطر القيادة. وكشف الهاجري أنه 
تعرف على زوجته الفنانة أحالم 
في لبنان وكان يحتفظ في جيبه 
بصورتها، ما أثار إعجابها، مشددا 
على ان الفنانة احملترمة ال يعاني 

معها زوجها من مشاكل.

الكاميرا وج����دت ان هذه من اريح 
املرات التي عملت فيها خاصة انه 
يقوم مبفرده على االش����ياء التي 
اتخ����وف منها بالعم����ل ويبدو ان 
الوراثة بينن����ا لها عامل كبير في 
ذلك خاصة انني رأيت شغل شادي 
من قبل ولذلك شهادتي مجروحة في 
هذا الصدد واذكر ان كل املخرجني 
الذين عملت معهم الول مرة امثال 
سعيد حامد وساندرا نشأت وعاطف 
الطيب وغيرهم كل هؤالء متيزوا 
بعد ذلك كما ان شادي كان يفضل 
العمل بالسينما ولكنه عندما رأى 
املخرجني يعملون بالڤيديو بكاميرا 
واحدة مثل الس����ينما تشجع على 
العمل بالدراما التلفزيونية فقد عمل 
مع كب����ار املخرجني من قبل امثال 

شريف عرفة وتعلم منه كثيرا. 

يتهمك البعض ايضا باصرارك 
على التدخل في اختيار جنوم 

العمل وايضا في تعديل 
السيناريو ما تعليقك؟ 

٭ هذا الكالم حق ي����راد به باطل 
والذي يردده دائما يكون بس����بب 
حبه للظهور وتس����جيل مواقف 
كاذبة فمن حق اي جنم ان يخاف 
على عمله النه سوف يحاسب عليه 
بنجوميته وسوف يحسب له وحده 
فش����ل العمل اذا حدث ال قدر اهلل، 
فلماذا يعترضون على ان يكون لي 
رأي في شكل السيناريو ولي احلق 
في طلب التعديل اذا وجدت خلال 
وهذا نتيجة خبرة سنوات طويلة، 
فقد جتد مثال ان يختار املنتج او 
املخرج ممثلني ليسوا على املستوى 
املطلوب على سبيل التوفير وهنا 
البد ان اتدخل الن العمل في النهاية 

يحمل اسمي. 
القاهرةـ  سعيد محمود  ٭

جدا كراقصة ف����ي بداياتها لكنها 
دخلت مجال التمثيل لكي يتعرف 

عليها الناس في الشارع.
وأب����دت فيف����ي انزعاجها من 
التي ترددت كثيرا  شائعة موتها 
في اآلونة األخيرة، وقالت: »قد ما 
طلعتوا علي شائعة املوت بس موت 
مش رح يصدقوا، مشيرة إلى انها 
لن تكتب مذكراتها بل ستقوم بتقدمي 

وس����وف يالزم اخلواجة القبعة 
والعكاز ويشارك في بطولته سوسن 
بدر وصالح عبداهلل وعبدالعزيز 
مخيون ومحمود اجلندي والسورية 
سالفة معمار وهو من تأليف عبد 

الرحيم كمال. 

يقال انك فرضت شادي 
الفخراني على العمل الخراجه؟ 

٭ هذا كالم فارغ وليس حقيقة انني 
فرضت ابني على اخراج املسلسل 
بالعكس كنت ارفض عمل شادي 
معي حتى ال يقال هذا الكالم الذي 
ذكرته ولكن الشركة املنتجة واملؤلف 
عبدالرحيم كمال اصروا على وجود 
شادي وتوسطوا لي لكي اقبل ان 
يعمل معي فوافقت وعندما دارت 

من أجواء الفن والكوميديا إلى 
الدراما والسينما مرورا برياضة 
الس����يارات.. جمعت حلقة  رالي 
هذا االسبوع من برنامج »نورت« 
الذي تقدمه اإلعالمية وفاء الكيالني 
كال من الفنانة فيفي عبده وجنم 
الكوميدي����ا فهد احلي����ان واملمثل 
إل����ى جانب  ادوارد،  الكومي����دي 
املخرج����ة نهلة الفه����د، باإلضافة 
إلى بطل س����باقات الرالي مبارك 

الهاجري.
حيث نفت الفنانة فيفي عبده 
مجددا وجود اي خالف بينها وبني 
الفنانة هيفاء وهبي وقالت: »هيفا 
أحلى مزة في العالم، من املستحيل 
ان يكون بيننا مشاكل، خصوصا 
انها هي من اختارتني ملشاركتها في 
مسلسل »مولد وصاحبه غايب«.

وأطلت فيفي خالل احللقة بأناقة 
الفتة تظهر بوضوح خس����ارتها 
لل����وزن )15 كيلو(، وفي أس����ئلة 
سريعة أعلنت عبدو أنها هي التي 
أطلقت على نفسها اسم »فيفي«، 
أنها كانت مشهورة  إلى  وأشارت 

غاب عن درام����ا رمضان العام 
املاضي وفضل ان يريح نفسه من 
ضوء الكاميرا واكتفى فقط مبسلسل 
كرتوني يظه����ر فيه بصوته فقط 
وع����وض غيابه ايضا مبسلس����ل 
اذاعي وكأنه يريد ان يرضي جميع 
االطراف من االطفال وعشاق االذاعة 
ورغم تراكم عدد من السيناريوهات 
التلفزيونية في مكتبته الفنية اال انه 
رفض كل املغريات ومنها مسلسل 
»بواقي صالح« و»محمد علي« وفي 
هذا العام يعود مبسلسل تلفزيوني 
كبير، انه الفنان يحيى الفخراني 
الذي التقته »األنباء« في كواليس 
العمل اجلدي����د وكان لنا معه هذا 

احلوار: 

حدثنا في البداية عن مسلسلك 
اجلديد »اخلواجة عبد القادر«؟

٭ انني ال اح����ب احلديث عن اي 
عمل جدي����د اال بعد ظه����وره الى 
النور وعرضه على الناس خاصة 
ان موضوع����ه ال ينفع التكلم عنه 
ايضا وما اريد قوله في اي عمل فني 
اشياء كثيرة جدا ولكن »اخلواجة 
عب����د القادر« اراه عمال صعبا جدا 
وارفع له القبعة، وربنا يوفق شادي 
الفخراني في اخراجه بصورة ترضي 
الناس باذن اهلل خاصة انني احب 

هذا العمل. 

حدثنا بصورة موجزة عن 
احداث املسلسل؟ 

٭ س����وف اوجز االحداث بصورة 
مبسطة جدا، احداثه تدور منذ بداية 
االربعينيات وحتى عام 2006 في 
اطار اجتماعي فيه حس كوميدي 
حول شخصية اخلواجة عبد القادر 
الذي يعيش ب����ني مصر واجنلترا 
اثناء فترة احلرب العاملية الثانية 

فيفي عبده

يحيى الفخراني


