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عبدالعزيز الويس:
Batman هذا ما يجمعني بـ

سماح جمال

كشف الفنان عبدالعزيز الويس عن مشاعره جتاه شخصيته اخلارقة 
املفضلــــة، فقال لـ »األنباء« إنها Batman والتي بدأ حبه لها منذ مرحلة 
املراهقة، معتبرا أن املمثل Ben Affleck كان أفضل من استطاع تقدميها 
بصورة مميزة على الشاشــــة، ورأى أن حتويــــل األلم إلى أمر إيجابي 
للمجتمع كان هو العامل املشــــترك بينه وبني تلك الشخصية اخلالدة 

في ذاكرة الكثيرين، وفيما يلي التفاصيل:

ما الشخصية املفضلة لديك؟
٭ اعشق Batman وتابعت كل األجزاء التي قدمت لسينما، وامتلك األفالم 

األصلية التي طرحت في األسواق.

منذ متى تتابعه؟
٭ منذ بدايــــة مرحلة املراهقة تقريبا، وعادة ما اســــتبق طرح األفالم 
اجلديدة بعملية بحث عن مقتنيات التي ستستخدم فيه، بدأ من السيارات 

واملنازل او األسلحة.

فكرت في امتالك مجسمات او قطع تذكارية من األفالم التي 
شاهدتها؟

٭ بالطبع، فمن شدة ولعي فيها امتلك عددا من املجسمات اخلاصة به، 
وكذلك أيضا لشخصية »اجلوكر«.

هل حاولت احلصول على زيه؟
٭ بحثت بالفعل عنه، ولكن البذلة التي تطرح عادة في 
األسواق ال تكون بنفس املستوى الذي تكون عليه، تلك 

التي يرتديها هو في األفالم التي أتابعها.

ما فيلمك املفضل من سلسلة أفالم Batman؟
٭ دون شك فيلم Dark knight، واملصادفة أنني هنا أحببت أيضا شخصية 
 ،Heath Ledger اجلوكر«، والتي قدمها بصورة اسطورية املمثل الراحل«

ويعتبر هذا الفيلم هو األحب الى قلبي.

برأيك من املمثل الذي قدم الشخصية ببراعة عن سواه؟
 Batman vs مــــع العلم أنني غير معجب بالفيلم األخير Ben Affleck ٭
 Ben الــــذي جاء دون توقعاتي التي عقدتهــــا عليه، ولكن ،Superman
استطاع أن يقدم الدور بالصورة املثالية على صعيد الشكل أو املضمون 

واألبعاد النفسية للشخصية.

ما السبب الذي جعلك مولعا بهذه الشخصية لهذه الدرجة؟ 
٭ ألنه استطاع حتويل األلم الذي عاشه ومعاناته إلى أمر إيجابي خلدمة 
مجتمعه، والذي رمبا لو كان شــــخص آخر تعرض لظروف مشابهة 

لكانت إصابته حالة من النقمة على املجتمع وبات مجرما.

لو منحت فرصة اقتراض إحدى ممتلكاته او قدراته اخلارقة، فماذا 
ستكون وكيف ستساعد بها املجتمع؟

٭ بصراحة ارى اننا يجمعنا عامل مشترك وهو قدرتنا على حتويل 
األلم الى أمر ايجابي، وهو يقدمه بصورة محاربة الشر والدفاع عن 

اخلير، بينما اخرجه بصورة أعمال فنية.

غادة عبدالرازق:
 عشرات الزيجات السرية.. وخمس زيجات رسمية 
ومشاكل مع زمالئها بالوسط الفني

مت نشر خبر زواجهما سرا وفي لندن حيث يقيم رئيس االهلي معظم اوقات العام.. 
ويبدو ان هذه الشــــائعة كان وراءها منافس نادية في كرة القدم او معارضيه في 
النادي.. واطلقت غادة ضحكة ساخرة ردا عن تلك الزيجة قائلة: »ربنا يكتب لهم 

الشفاء من احلقد والضيق«.
 في احد االيام اطلق املخرج خالد يوسف تصريحا بانه مقدم على زواج جديد 
لكنه تكتم كل التفاصيل.. وبعد ذلك وفي نفس التوقيت تقريبا صرحت غادة بأنها 
تعيش قصة حب ملتهبة وبأنها على مشــــارف الدخول للقفص الذهبي لكنها لم 
تعلن عن اســــم زوج املستقبل.. وعلى الفور ربطت شركة الشائعات التي تتولى 
اخبار غادة عبد الرازق بني التصريحني واكدت انهما تزوجا في الســــر.. ومت نفي 

اخلبر من كليهما مرارا وتكرارا دون ان يصدقهما البعض.
وكان زوج غادة هذه املرة هو هيثم زنيتا مدير التصوير الذي عمل في تصوير 
أحد أعمالها الدرامية ونتجت بينهما قصة حب وسرعان ما تطور األمر ليكون زواجا 
ولكن غادة أخفت األمر عن اجلميع وبعد أن حدثت مشاكل بينها وبني املخرج محمد 
سامي صرحت غادة بزواجها من زنيتا خوفا أن يفضح أمرهما املخرج محمد سامي 
وقالت هذا في مؤمتر صحافي كبير وأشارت الى أنها لم تفعل خطأ بزواجها من 
رجــــل وقعت في حبه، ولكن هذا الزواج لم يدم طويال أيضا وانفصلت غادة 
عن زنيتا سرا كما مت الزواج سرا.. كانت تلك القصة مت تدوالها في الوسط 
الفني.. ولكن لم تثبت صحتها من عدمها الن غادة لم تعقد مؤمترا صحافيا 

ولم تتحدث عن هذا االمر اال بابتسامتها الساخرة.
الطريف ان احد ازواج زهرة او غادة عبد الرازق في سجل شائعات 
زواجها السري كان حارس مرمى منتخب مصر عصام احلضري.. 
بــــل وتعدى االمر الــــى تأكيد البعض ان الــــزواج كان عرفيا ومت 
بحضور شــــقيقتها يسرية وزوجها.. وعلى الفور اصدر احلارس 
املعروف بيانا اكد فيها عدم صحة شائعة زواجه من غادة وانه ال 
يفكر في الزواج ال عرفيا وال رســــميا الن زوجته صابرين وبناته 
وابنه ياسني هم حبه االول واالخير.. وان ما يربطه بغادة صداقة 

اسرية فقط.

زيجات.. كثيرة 

تزوجــــت غادة عبد الرازق عــــده مرات، وكان أول 
زيجاتهــــا من رجل األعمال الســــعودي »عادل 
قزاز« وهي ال تزال في الســــابعة عشرة من 
عمرهــــا، على الرغم من أن هذا الزواج 
أسفر عن ابنتها الوحيدة )روتانا( 
إال أنه انتهى بالطالق بعد سبع 

سنوات.
ســــرعان مــــا تزوجت 
بعد ذلك مــــن رجل أعمال 
بورســــعيدي كان يكبرها 
بسنوات كثيرة.. وبالطبع 
لم يدم الزواج طويال بسبب 
الفــــارق الكبير في الســــن 
بينهما، لتتزوج من رجل اعمال 
ايضا اسمه حلمي سرحان.. 
ولم يستمر زواجهما اكثر من 
عامني وانفصال بسبب الغيرة 
الشديدة ورغبتها في دخول 
مجال الفن والتمثيل.. واصر 
الزوج على الرفض التام.. مما 

سارع في االنفصال.
التابعي والذي  املنتج وليد 
أنتج لغادة بعض األعمال، كان 
الزوج الرابع للفنانة وبدأ بزواج 
عرفي.. ثم حتول إلى زواج رسمي 
كما ذكرت غادة عبد الرازق في برنامج 
تلفزيوني عام 2010.. وأنتج لها العديد 
من األعمال الســــينمائية التي جعلتها تخطو خطوات واسعة 
وسريعة نحو عالم الشهرة والنجومية ووقع الطالق بينهما عام 
2009 بعد أن مت احلكم عليه بالســــجن في قضية شيكات بدون 
رصيد، وكان هذا الطــــالق الثالث واألخير بني غادة ووليد، بعد 

انفصالني سابقني وصلحني بينهما بعد تدخل األصدقاء.
الزوج اخلامس للفنانة اعلنت عنه الفنانة بنفسها عبر صفحتها 
الرسمية مبوقع التواصل عقد قران محمد فودة وغادة عبدالرازق 
في أول شهر مارس عام 2012، مبسجد الرحمن الرحيم على طريق 
صالح سالم.. وكان ذلك عقب زفاف ابنتها روتانا بنصف شهر 
فقط.. ثم نشبت خالفات بني الزوجني ليقع الطالق األول بينهما 
بعد عام تقريبا من الزواج، ثم يعودا الســــتئناف زواجهما مرة 
اخرى، حتى وقع الطالق الثاني بني غادة..واعلنت انهما اصبحا 
اصدقــــاء فقط بعد ان ضبطته مع احدى الســــيدات.. الغريب 
ان فودة تعرض للمحاكمــــة اجلنائية في قضيتني يخصان 
الرشوة.. وسبق ان امضى بالسجن اربع سنوات قبل زواجه 

من الفنانة غادة عبد الرزق.
املعروف ان من اشد املواقف الصعبة التي تعرضت 
لها غادة في مشوارها الفني هي خالفاتها مع زمالئها في 
الوسط الفني.. وكانت اصعبها مشاجرتها مع محمد سامي 
مخرج مسلســــلها.. »حكاية حياة « وتبادال االتهامات 
بني الضرب واالصابات والسب والقذف والتحريض 

على القتل.
ثــــم دخلت فــــي ازمة اخرى مــــع املنتج ممدوح 
شــــاهني حلصولها على مبلغ مليون جنيه مقدم 
تعاقدها على بطولة مسلسل جديد ولكنها اختفت 
ورفضــــت تصوير املسلســــل او رد املبلغ الذي 

حصلت عليه.

القاهرة ـ محمد صالح 

الفنانة غادة عبد الرازق من اكثر الفنانات الالتي تعرضن للعديد من املشــــاكل 
واألزمات ما جعلتها تتوقف كثيرا اثناء مشوارها الفني.. ولكن اكثر ما تتعرض له 
من مطبات هو كثرة زيجاتها الرسمية التي بلغت خمس زيجات.. تخللها حدوث 
االنفصال املؤقت والدائم كثيرا.. اضافة لشائعات زواجها السري التي تنطلق كل فترة 
وبانتظام ومن شخصيات مختلفة.. وكثيرا ما اختلفت غادة مع زميالتها ومخرجي 

اعمالها.. »األنباء« تستعرض ملف االزمات واملواقف احلرجة في حياتها.
اصبح من الطبيعي واملعتاد ان تنطلق كل فترة شائعة عن زواج سري جديد 
لغادة عبد الرازق وهي زيجات متنوعة ما بني رجال اعمال واثرياء عرب وسياسيني 
والعبي كرة قدم ومنتجني.. وبالكشف عن قائمة االزواج الذين مت تزويجها منهم 
دون علمها اال عن طريق الشــــائعات..جند انها تضم زيجة من املنتج الفني محمد 

بندق الذي كان أحد أعضاء فريق اإلنتاج في مسلســــليها 
األخيرين )السيدة األولى - الكابوس(.. ولم تكذب اخلبر 

لفترة طويلة حتى صرح بندق بان اخلبر ليس صحيحا.. 
وردت غادة بانها في اجازة اسرية باسبانيا وال تهتم 

بتلك الشائعات املغرضة.
من اغرب شــــائعات زواج غادة السري كان 

ارتباطها باحد السياسني الكبار في العراق وانها 
سافرت اليه كثيرا.. وحني قرر االنفصال عنها 

قامت بالسفر اليه في بيروت للتفاوض معه 
علــــى انهاء الزواج بهدوء على ان حتصل 

التي بلغت  املاليــــة  على مســــتحقاتها 
ماليني الــــدوالرات )كما ادعى مروجو 
الشائعة(، وتردد انها قامت بتهديده 
بكشف املستور ونشر الصور وبعض 
اخلطابات بينهما.. وانها حصلت في 
النهاية على مســــتحقاتها.. بعد ان 
خشي املسؤول العراقي على منصبه 
واســــرته.. من تنفيــــذ تهديدها.. 

وبالطبــــع يتمتــــع مروجــــو 
الشــــائعات بخيال خصب 
يجعلهم قادرين على نسج 

احلكايات بحبكة درامية.

 زواج رياضي 

اخبــــار  ومــــن 
الســــرية  الزيجات 
ســــجل  لــــدى 
الشائعات تواجدت 
شخصية رياضية 
مصرية كبيرة هو 
طاهر  م.محمود 
النادي  رئيــــس 
املصري  االهلي 
ورجــــل االعمال 
فــــي  املعــــروف 
مجــــاالت خدمات 
البترول.. وبدون 
مقدمات او اسباب 

شهاب حاجية: 
بكيت صدقًا حتى فوجئ طاقم العمل!

أميرة عزام

أكد الفنان شـــهاب حاجية لـ »األنباء« أن يوم وفاة 
والدته كان مضطرا لتقدمي عرضه املسرحي »بسنا فلوس« 
وكان من الواضح عليه التأثر باحلزن وهو ما شـــعره 
جمهوره، لكن املشهد الذي لن ينساه في مسلسل »الوجه 
املستعار« حني كانت الفنانة امل عباس تقوم بدور امه 
ويفترض انها توفيت وهو يقوم بوداعها، وحينها تذكر 
وداع والدتـــه وراح يبكي صادقا من قلبه حتى تفاجأ 

طاقم العمل وأدركوا أنه حقيقة وليس متثيال!

موقف ال ينسى

غادة وبندق

غادة عبدالرازق مع اإلعالمي محمد فوده

غادة عادل

BLOCK
أميرة عزام 

لفت الفنان خالـــد العجيرب الى انه 
لن يســـامح فئة املخرجني الذين حرموه 
مـــن أدوار ميكن ان تزيـــد من جنوميته 
وانتشاره بعد ترشيح املنتجني له وهو 
ما يعيق وصوله جلمهـــوره، مؤكدا انه 
على استعداد ملسامحة اي شخص فيما 
عدا هذه الفئة اضافة الى املزعجني ممن 
يقومـــون باالتصال به مرارا من ارقام ال 
يعرفها، فهؤالء من يســـتحقون »بلوك« 

والباقي كما قال »عسل« على قلبه.

خالد العجيرب:
بلوك لفئتي 

المخرجين 
والمزعجين!


