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ردة فعل الجمهور تصدم حال شيحة بعد عودتها للفن
يف �أول ظهور لها على القنوات الف�ضائية بعد قرارها
خلع احلجاب والعودة �إلى عامل الفن� ،أكدت الفنانة
حال �شيحة �أنها توقعت غ�ضب البع�ض ،ولكنها
ُ�صدمت من الهجوم ال�ضاري واملتوا�صل واملبالغ
فيه من اجلمهور ،وقالت انها ال حتتاج �أن تربر
قراراتها ال�شخ�صية لأحد طاملا �أنها مقتنعة بها،
تجُب على ارتداء احلجاب �أو على
الفتة �إلى �أنها مل رَ
تخ�صها.
خلعه ،ولديها �أ�سباب
ّ
و�أ�ضافت يف برنامج «�صاحبة ال�سعادة» ،املذاع
عرب ف�ضائية « ،»dmcاالثنني� ،أنها كانت مقتنعة
�أثناء ارتداء احلجاب ،ومل تت�أثر ب�أحد عند قرار
عودتها للفن وخلعها للحجاب ،وقالت« :ر ّد فعل
هيتفهم ده ،وم�ش
�صادما ،وحم ّد�ش
النا�س كان
ّ
ً
تخ�صني».
أدور على تربير حلد يف حاجة
ّ
حمتاجة � ّ
الفنانة حال �شيحة ،ك�شفت للمرة الأول���ى عن
عائلتها قائلة�« :أنا �أم لـ � 4أوالد هم« :هنا وخديجة
و�أحمد وعائ�شة» ،وعالقتها جيدة ج ًّدا مع �أطفالها،
متابعة�« :أنا �أم لذيذة و�صعبة يف الوقت نف�سه،
بتع�صب ب�رسعة».
م�ش ب ّدي �أوامر ب�س
ّ
ويف تلميح ال�ستقرار حالتها االجتماعية كزوجة
قالت انها حري�صة دائ� ً�م��ا على تعليم �أوالده���ا
النظام ،باال�ضافة �إلى حر�صها على تربية �أوالدها
ريا
ب�شكل �صحيح ،متابعة« :زوجي بي�ساعدين كث ً
ج ًّدا بخا�صة ملا بكون تعبانة».
و�أ�شارت �إلى تربيتها يف �أ�رسة هادئة ومتيل للطبيعة
والت�أمل ،حيث ن�ش�أت يف حي العجمي باال�سكندرية،
مو�ضحة �أنّ والدتها لها دور كبري يف ربطها بالله
والت�أمل يف الكون.
بكت الفنانة حال �شيحة بعد ر�ؤية �شقيقتيها مايا
ور�شا �شيحة ،وقالت انّ �شقيقاتها الثالث دعمنها

• حال شيحة وشقيقتها

ريا يف الفرتة الأخرية ،ولديهم �أطفال رائعون،
كث ً
و�أ�ضافت« :كل واحدة فينا عندها � 4أطفال ،ووالدتي
زوجا جي ًدا،
بتح ّبهم ج ًّدا ،و�أنا حمظوظة �أنّ عندي
ً
وهو طلب مني لو هعمل لقاءات تلفزيونية �أكون
يف برنامج «�صاحبة ال�سعادة» ،لأنه متابع جيد
للربنامج».
و�أعربت ا�سعاد يون�س عن �سعادتها بعودة الفنانة
حال �شيحة للفن ،ودع��م �شقيقاتها لها يف قرار
عودتها مرة �أخرى ،م�شرية �إلى �أنّ عائلة «�شيحة»
فنية من الدرجة الأولى ،حيث �شاركت ال�شقيقات
الأربع يف �أعمال فنية خمتلفة.

ومن جانبها �أو�ضحت مايا �شيحة� ،شقيقة الفنانة
حال� ،أنها �سعيدة بعودة �شقيقتها للفن مرة �أخرى،
بح�سها �أم��ي ،و�أول مرة يف
متابعة« :من زم��ان
ّ
نتجمع من � 4سنني ،وبدعمها
ال�صيف اللي فات كنا
ّ
يف قرارها �أنا ومايا وهنا».
ووجهت حال ،ر�سالة �إلى جمهورها ،قائلة« :م�ش
ع�شان فنانة قلعت احلجاب مينع انها تكون فنانة
يو�صلها».
كوي�سة ،يف ر�سائل هادفة ممكن الفنان
ّ
ّ
و�أعربت عن �شكرها لكل من حت ّدث عنها باخلري،
قائلة« :ب�شكر كل ح ّد قال كلمة حلوة ،لأنّ الكلمة
احللوة ليها �أثر حلو».
وقالت انها تتمنى �أداء �أدوار يف �أعمالها الفنية
املقبلة ،تتناول التجارب االجتماعية واالن�سانية
الهادفة ،و�أ�ضافت �أنّ هناك الكثري من امل�رصيني
يف اخلارج لديهم ق�ص�ص جيدة ميكن جت�سيدها يف
�أعمال فنية ،متابعة« :عايزة �أعمل حاجة خمتلفة
ع��ن اللي عملته زم���ان ،ويف كتري م�رصيني يف
اخلارج بيقابلهم ظروف �صعبة يف اخلارج �أمتنى
أج�سد ده».
� ّ
وع��ادت الفنانة حال �شيحة �إلى بدايات حياتها
ّ
تخطط
الفنية قبل االع��ت��زال ،و�أك���دت �أن��ه��ا مل
مل�شوارها الفني ،وكانت تلقائية يف قبول �أعمالها
ريا بالعمل مع كبار
الفنية ،و�أنها كانت حمظوظة كث ً
الفنانني واملخرجني يف بداية م�شوارها الفني.
و�أ�ضافت �أنّ عالقتها باللغة العربية غري جيدة،
وواجهتها �صعوبة يف �أداء دورها يف م�سل�سل «ن�رس
ال�رشق » ،و�ساعدها يف ّ
حل م�شاكلها مع بع�ض
خمارج احلروف خمرج العمل ح�سام الدين م�صطفى،
متابعة �أنّ دورها يف فيلم «ليه خ ّليتني �أح ّبك» كان
ً
ب�سيطا ولي�س مع ّق ًدا ،ما دفعها لقبوله.

عمالن جديدان لقصي خولي
في شهر رمضان المقبل

• قصي خولي

مع اقرتاب املخرج ال�سوري تامر ا�سحاق ،من اطالق ت�صوير
�أول م�شاهد م�سل�سل «احلرملك» للكاتب �سليمان عبد العزيز،
و�إنتاج �رشكة «كالكيت ميديا» ،ف�إنّ القائمة النهائية لأبطال
جاريا للتعاقد
امل�سل�سل مل تكتمل بعد ،حيث ما زال العمل
ً
مع عدد من النجوم.
النجم ال�سوري ق�صي خويل مر�شح رئي�سي لأداء �أحد �أدوار
البطولة يف العمل ،ولكن بالوقت نف�سه وبح�سب معلوماتنا،
ف�إنّ م�شاركة ق�صي بامل�سل�سل قد تبدو �صعبة �إلى حد كبري،
وذلك ب�سبب التزامه م�س ّب ًقا ببطولة م�سل�سل «خم�سة ون�ص»،
برفقة النجمني معت�صم النهار ،ونادين ن�سيب جنيم ،و�إنتاج
�رشكة «ال�ص ّباح اخوان».
ويف التفا�صيل ،فانّ م�سل�سل «احلرملك» �سيمتد ل�ستني حلقة،
معا بني دبي وب�يروت ،وبالتايل
و�سيتم ت�صوير جز�أيه ً
فانّ ت�صوير العمل �سي�ستمر لفرتة طويلة ،وبالوقت نف�سه
�سيتزامن مع ت�صوير م�سل�سل «خم�سة ون�ص» ،وهو ما ي�ضع
ق�صي �أمام مو�ضوع تن�سيق �أوقات الت�صوير بني العملني،
�سيعر�ضان يف �شهر رم�ضان املبارك 2019
ً
وخ�صو�صا �أنهما ُ
وبالتايل �سيكون مو�ضوع الوقت هو العامل احلا�سم بتحديد
م�شاركة ق�صي بالعمل من عدمها ،وهو ما �سيت�ضح خالل
الفرتة القريبة ..فهل ي�شهد املو�سم املقبل م�شاركة ق�صي
بعملني يف املو�سم� ،أم انه �سيكتفي ب�أحدهما؟

خضوع أحمد ماهر لجراحة عاجلة
إثر أزمة صحية مفاجئة
�أثارت �أنباء نقل الفنان �أحمد ماهر �إلى امل�ست�شفى وخ�ضوعه
جلراحة عاجلة يف املعدة ،قلق حمبيه و�أ�صدقائه من الو�سط
الفني ،وق��د عانى الفنان امل�رصي منذ ف�ترة طويلة من
«الفتاق» ،ومت نقله �إلى امل�ست�شفى بعد تزايد �آالمه ،وخ�ضع
للجراحة «الب�سيطة» �رسيع ًا ،وا�ستقرت حالته متام ًا ،ومن
املنتظر �أن يعود �إلى منزله بعد � 48ساعة فقط.وح�سب
ت�رصيحات خا�صة من الفنان ايهاب فهمي ف�إن الفنان �أحمد
ماهر تعر�ض لوعكة �صحية �صباح الأحد  18نوفمرب ،ودخل
�أحد م�ست�شفيات منطقة املهند�سني ،وال �صحة ملا تردد عن
تدهور حالته ال�صحية �أو خ�ضوعه جلراحة يف املعدة ،وامنا
اجلراحة يف ع�ضالت البطن لعالج «الفتاق» وزاره كل من نقيب
املمثلني الفنان �أ�رشف زكي ،والنجم �أمين عزب لالطمئنان
على حالته ال�صح ّية.
يذكر �أنّ الفنان �أحمد ماهر معروف بتقدمي الأعمال التاريخية
الجادته النطق باللغة الف�صحي ومتكنه من ريا�ضة الفرو�سية،
وظهر للمرة الأخرية �ضمن �أبطال م�سل�سل «ال�سلطان وال�شاه»
الذي ُعر�ض يف العام احلايل ،و�شاركه البطولة كل من �سامر
امل�رصي ،حممد ريا�ض� ،صفاء �سلطان ،مادلني طرب ،يا�رس
فرج ،مي�سون �أبو �أ�سعد ،و�شارك �سابقا يف م�سل�سالت ر�أفت
الهجان وذئاب اجلبل ،وقطز وجوهر ال�صقلي.

• ليلى
علوي

• أحمد ماهر

سبب عدم دخول ليلى علوي
السباق الرمضاني
يف ال��وق��ت ال���ذي ط��ال��ت فيه التخفي�ضات معظم
اجورالنجوم �أ�رصت الفنانة ليلى علوي احل�صول
على  12مليون جنيه مقابل م�شاركتها ببطولة
م�سل�سل درامي جديد وافقت على تقدميه م�ؤخر ًا
بعدما ق��ر�أت ال�سيناريو واتفقت مع املنتج
على تقدميه �إال ان الرقم الذي طلبته تعدى
ال�سقف املحدد للأجور.
من ناحية �أخرى قررت ليلى �أن تركز على
ال�سينما خا�صة و�أنها يف انتظار فيلمها
اجلديد «التاريخ ال�رسي لكوثر» فقررت
�أن تقدم عم ً
ال �سينمائي ًا جديد ًا لعام
 2019تعوي�ضا عن غيابها الدرامي
خا�صة و�أن �آخر �أعمالها كان م�سل�سل «هي
ودافن�شي».

نجم الكوميديا «جيم كاري»

يعيش بين العزلة والرومانسية

يف �آخ��ر �أحاديثه �إل��ى و�سائل الإع�لام ،ك�شف جنم
الكوميديا الإنكليزي «جيم كاري» ،ذو الـ 56عاما،
عن تفا�صيل حياته بعد اعتزال التمثيل ،مو�ضحا
�أنه يعي�ش حياته ،يف عزلة حمببة اليه ،بعيدا عن
�أ�ضواء الكامريات.
لقاء مع �صحيفة «راديو
و�أجرى �صاحب الـ 30فيلما،
ً
تاميز» ،قائال« :ميكن �أن �أ�صف حياتي املنزلية ب�أنها
منعزلة ،ف�أق�ضي الكثري من الوقت مع نف�سي ،وقد
يكون هذا غري ًبا ،بالن�سبة لبع�ض النا�س ،لكنني
�أ�ستمتع بهذا».
ورغم و�صف «كاري» حياته باملنعزلة ،فانه قال« :ال
يزال لدي وقت للرومان�سية ،واال�ستمتاع ف�أنا �أحب
القراءة ،والر�سم ،و�أعمل على املنحوتات يف �أوقات
فراغي».
وتزوج جيم كاري مرتني ،وكانت زوجته الأولى هي
املمثلة «ميلي�سا وورمر» ،التي طلقها عام ،1995
بعد زواج بقي ثماين �سنوات ،ثم تزوج من املمثلة
«لورين هويل» يف عام  ،1996لكنهما انف�صال قبل
امتام عام واحد على هذا الزواج.
ويف فرباير املا�ضي ،واج��ه جيم ك��اري ،دعوى
ق�ضائية يف كاليفورنيا� ،أقامتها عائلة �صديقته
ال�سابقة «كاثريونا وايت» ،املتوفاة عن عمر يناهز
 30عاما ،وادع��ت والدتها� ،أن املمثل الكوميدي
ت�سبب يف مقتلها ،بعدما نقل لها �أمرا�ضا جن�سية
خطرية ،حينما ذهبت للعي�ش معه يف �سبتمرب عام
.2015
ومن �أ�شهر �أفالم جيم كاري ،The Mask« ،وDumb

• جيم كاري

 ،and Dumberو ،»Bruce Almightyوفاز بجائزة
«غولدن غلوب» لربنامج «،»The Truman Show
ويف �سبتمرب املا�ضي عاد �إل��ى ال�شا�شة ال�صغرية
بربنامج «  ،»Kiddingلي�صبح �أيقونة يف عامل تقدمي
برامج الأطفال.

�شاركت الفنانة �شكران مرجتى جمهورها وحمبيها،
عرب ح�سابها الر�سمي على «ان�ستغرام» ،ب�صورة
للنجمة الكبرية ف�يروز ،والتي يحتفل العامل
بيوم ميالدها ،وك�شفت «�شكران» عن �أحا�سي�سها
وم�شاعرها عند �سماع �أغاين فريوز.
وعلقت «���ش��ك��ران» على ال�صورة وق��ال��ت« :ملا
ب�سمعك بقدر �أم�سك النجوم وبت�ضل مرجوحتي
معلقة بالقمر ما بدي �أنزل عالأر�ض ،لأنه كلهم
عم يتقاتلوا ..حمظوظة اين ولدت بزمن انتي
فيه ،معك ب�ضل �شوف الوطن وال�ضيعة والنجوم
والقمر والبحر حلوين ..ب�صدق انه ل�سه يف �شي
حلو بزمن احلرب والقباحة ..وب�ستنى بكرا و�شو
�أت�أخر بكرا…..الك بقول ياحلوة �شوبخاف اين
�ضيعك ،كل عام وانتي بخري ،عيد ميالد فريوز».
و�شاركت �شكران مرجتى ،م ��ؤخ��ر ًا ،يف �أحدث
�أعمالها الفنية ،وهو م�سل�سل «ال��واق واق»،
بطولة با�سم ياخور ،ور�شيد ع�ساف ،ومرام
علي ،وجرج�س جبارة ،وح�سني عبا�س ،ونان�سي
خ��وري ،ورواد عليو ،وط�لال اجل��ردي ،و�أن�س
طيارة ،ووائل زيدان ،و�شادي ال�صفدي ،و�أحمد
الأحمد ،وجمال العلي ،وهو من ت�أليف ممدوح
حمادة ،و�إخراج الليث حجو.

شكران مرتجى
تعشق صوت
فيروز

• شكران مرجتى

حقيقة فيديو
حفل زفاف
ياسمين
صبري

ت��داول رواد موقع ان�ستغرام
مقطع فيديو للنجمة يا�سمني
���ص�بري بف�ستان ال��زف��اف،
و�أكدت �صفحة تنت�سب لرابطة
معجبيها� ،أنها ب�صدد الك�شف
عن مفاج�أة للجميع ،واحلقيقة
� ّأن املقطع جم��رد ���ص��ورة مت
حتويلها �إلى �صيغة الفيديو،
وهي جمتز�أة من م�شهد زفاف
يا�سمني �ضمن �أحداث م�سل�سل
«طريقي».
ال�صورة نف�سها مت ت�رسيبها منذ
�شهور قليلة ،للرتويج ل�شائعة
زواج ي��ا���س��م�ين ���ص�بري من
رجل �أعمال خليجي معروف،
وظ��ه��رت الفنانة امل�رصية
سرا،
الح� ًق��ا ونفت زواج��ه��ا �� ًّ
كما جتاهلت �أن��ب��اء زواجها
املدون الكويتي ال�شهري،
من
ّ
ومل تعلق حتى الآن على طلب
الفنان الكويتي عبدالله بهمن
االرتباط بها.

• ياسمني
صبري

أحمد حلمي يهنئ حسن حسني
بطريقته الخاصة

• أحمد حلمي

كان لتكرمي النجم الكبري ح�سن ح�سني مبهرجان القاهرة
ال�سينمائي الدويل يف دورته الأربعني �صدى وا�سعا ،وبث
حالة من ال�سعادة لدى الكثريين من جنوم الفن ،وكان من
بينهم النجم �أحمد حلمي الذي حر�ص على تهنئة ح�سن ح�سني
بطريقته اخلا�صة.
وقال ح�سن ح�سني على امل�رسح لدى تكرميه بافتتاح مهرجان
القاهرة ال�سينمائي الدويل« :احلمد لله اين اتكرمت قبل ما
�أموت».
وعلق حلمي على ال�صورة ،التي ن�رشها حل�سن ح�سني عرب
ح�سابه الر�سمي على «ان�ستغرام»« :مربوك تكرمي الأ�ستاذ ح�سن
ح�سني يف مهرجان القاهره ال�سينمائي الدويل ،ح�سن ح�سني
هو ال�سند وال�ضهر القوي لأي فنان بيمثل قدامه ..ا�ستمتاع
حقيقي بكل كلمة وجملة بيقولها� ..سواء كانت قدام الكامريا
يف م�شهد �أو ورا الكامريا مع كباية �شاي يف الت�صوير ميحال�ش
�رشبها �إال معاه ..مربوك».جدير بالذكر �أن �آخر �أعمال الفنان
ح�سن ح�سني كان م�سل�سل «رحيم» ،الذي قدمه بجانب الفنان
يا�رس جالل ،والفنان حممد ريا�ض ،والذي حقق جناحا كبريا
خالل املو�سم الرم�ضاين املا�ضي.كما ي�ستعد حلمي حاليا
للبدء يف التح�ضري لفيلمه اجلديد «اجلان اتهان» ،مع املنتج
وليد �صربي واملخرج �أحمد نادر جالل.

حنان مطاوع تعايد هند صبري
بمناسبة عيد ميالدها
ع��اي��دت املمثلة امل�رصية حنان م��ط��اوع ،املمثلة
التون�سية هند �صربي ،مبنا�سبة عيد ميالدها متمنية
لها ال�سعادة والتقدم يف حياتها الفنية وال�شخ�صية.
ون�رشت مطاوع عرب �صفحتها اخلا�صة على احد
مواقع التوا�صل االجتماعي� ،صورة لها مع �صربي،
وع ّلقت« :كل �سنة وانتي جميلة وموهوبة ومميزة
ومتوهجة بحبك ووح�شتيني قوي».
ُيذكر �أن هند �صربي ان�ضمت لبطولة اجلزء
الثاين من فيلم «الفيل الأزرق»� ،أمام املمثل
امل�رصي كرمي عبدالعزيز .و�سي�شهد اجلزء
الثاين من الفيلم ا�ضافة �شخ�صيات جديدة على
الأح��داث مل تتواجد يف اجلزء الأول ،ا�ضافة �إلى
اال�ستغناء عن �شخ�صيات ظهرت يف اجلزء الأول مثل
التي ق ّدمها املمثل امل�رصي خالد ال�صاوي ،ال�سيما
و�أنه اعتذر عن امل�شاركة يف الفيلم .وهو من ت�أليف
�أحمد مراد ،و�إخراج مروان حامد.

• حنان
مطاوع

