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سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي
ودور «الزعيم» والجداوي في حياتها

• �سو�سن بدر

حلت الفنانة �سو�سن بدر �ضيفة على �آخر
حلقات برنامج «�صاحبة ال�سعادة»،
امل���ذاع على ق��ن��اة « »dmcالف�ضائية
امل�رصية ،والذي تقدمه الفنانة �إ�سعاد
يون�س.
وك�شفت «�سو�سن» خالل احللقة عن ا�سمها
احلقيقي ،م�ؤكدة �أن ا�سمها الأ�صلي هو
���س��وزان �أح��م��د ب��در ال��دي��ن ،ومت تغيري
اال�سم من قبل املخرج �شادي عبد ال�سالم،
هاما يف حياتها وقدمها
دورا ً
الذي لعب ً
لل�سينما ،حيث �شاركت معه يف فيلم
«�إخ��ن��ات��ون» وقدمت خالله دور امللكة
«نفرتيتي»
وذكرت «�سو�سن» ،عن موقف طريف ب�سبب
ا�سمها ،خالل م�شاركتها النجم عادل �إمام
يف م�سل�سل «�أحالم الفتى الطائر» ،قائلة:
«ماكنو�ش يعرفوا ا�سمي وكانوا �أما ينادوا
علي يقولوا البنت الطويلة ال�سمرا».
ّ
وحول م�شوارها مع الزعيم عادل �إمام« :يف
البداية �أنا كنت ببقى مذعورة م�ش خايفة
وبقف ارتع�ش قدام �أ�ستاذ عادل �إمام بجد،

بعد  12يوما من انطالق الفيلم

«بال هيبة» يحقق أكثر

فيب�ص يل وي�ضحك و�أن��ا مكنت�ش عارفة
�أمثل وال �أقول الكالم وريقي ن�شف و�أب�ص
له �أرتع�ش �أكرت ،وعملت الـ 3حلقات يف
�أحالم الفتى الطائر و�أنا بارتع�ش».
وت��اب��ع��ت�« :أدي���ت ال���دور ب�شكل رائ��ع،
و���ش��ارك��ت الزعيم يف بطولة ع��دد من
�أعماله فيما بعد مثل م�رسحية «الواد �سيد
ال�شغال» ولكن دورهي مل يتم ت�صويره،
و�أف�ل�ام «�شم�س ال��زن��ات��ي» و«���س�لام يا
�صاحبي» وغريها».
وحتدثت �سو�سن بدر ،عن بداية حياتها
الفنية ،قائلة« :يف املرحلة الثانوية
التحقت لإجراء جتربة �أداء لدخول جمال
عر�ض الأزي���اء ،وكانت الفنانة رجاء
اجلداوي يف جلنة التحكيم ،واختارتني،
علي ،وعلمتني كيفية
وكان لها ف�ضل كبري ّ
اجللو�س والكالم ب�شكل �أنيق».
يذكر �أن �آخر عمل درامي للنجمة �سو�سن
ب��در ك��ان م�سل�سل «�أه��و ده اللي �صار»
و�شاركها البطولة الفنان �أحمد داوود،
وروبي ،وحممد فراج ،و�أمرية العايدي.

من  70ألف مشاهدة

بعد م��رور  12يوما على انطالق الفيلم بال�صاالت
اللبنانية ا�ستطاع فيلم «بال هيبة» بطولة املمثل
الكوميدي عبا�س جعفر ان يحقق اكرث من  70الف
م�شاهد.
«بال هيبة» هي �شخ�صية املمثل الكوميدي عبا�س جعفر
يف فيلمه اجلديد ال��ذي يحمل نف�س اال�سم ،والذي
احتفل بالعر�ض االول ،بح�ضور ابطال العمل ،وهم
ا�ضافة الى جعفر� ،ستيفاين عطا الله ،كميل �سالمة،
م�يراي بان�سويان� ،سينتيا ك��رم ،دارينا اجلندي،
كاتب وخمرج العمل رايف وهبي ،ا�ضافة الىاملنتج
�صبحي �سنان وابنه املنتج رائد �سنان.

ظاهر العابدين ينضم
لفيلم «العنكبوت»

• ظافر العابدين

ان�ضم الفنان التون�سي ظافر العابدين
الى فريق فيلم «العنكبوت» الذي �سيقوم
ببطولته الفنان احمد ال�سقا ،و�سيطرح
بدور العر�ض خالل مو�سم ر�أ�س ال�سنة.
وعقد املخرج �أحمد نادر جالل جل�سة مع
الفنان ظافر العابدين ،وك�شف له عن
اخلطوط العري�ضة والتفا�صيل اخلا�صة
بال�شخ�صية التي �سيقدمها ،حيث بد�أ يف
ت�صوير �أول م�شاهده بالعمل.
وخ�ضع �أحمد ال�سقا ،بطل الفيلم ،لعدد
من التمارين الريا�ضية القا�سية خلف�ض
وزن��ه؛ لت�صوير م�شاهد احلركة بفيلمه
اجلديد ،وبالفعل �أنهى ت�صوير � 3أيام من
الفيلم مع املخرج �أحمد نادر جالل ،الذي
قام بالت�صوير �أعلى كوبري حمور رو�ض

الفرج اجلديد ،و�أي�ض ًا كوبري �إمبابة،
الذي ّ
يف�ضل ال�سقا ت�صوير عدد من م�شاهده
عليه ،خا�صة �إن كان �سيقفز بالنيل.
وي�ستكمل ال�سقا ت�صوير م�شاهده خالل
الأيام املقبلة ،حيث ي�سعى خمرج العمل
ال�ستغالل عدم الزحام الذي تعاين منه
القاهرة دائم ًا ،ويقوم بت�صوير امل�شاهد
اخلارجية من العمل بعدد من �شوارع
القاهرة .ي�شار �إلى �أن �آخر �أعمال الفنان
�أحمد ال�سقا كان م�سل�سل «ولد الغالبة»،
ال��ذي ���ش��ارك يف بطولته ك��ل م��ن كرمي
عفيفي ،مي عمر ،هبة جمدي� ،إدوارد،
و�إجني املقدم ،ومن ت�أليف �أمين �سالمة،
و�إخراج حممد �سامي ،وقد حقق ال�سقا من
خالله جناح ًا كبري ًا.

• عبا�س جعفر
• �ستيفاين عطاالله

صابرين :دبلجة «أوراق التوت» خطوة مهمة في تاريخ األعمال الدرامية
�أع��رب��ت الفنانة الكبرية �صابرين عن
�سعادتها الكبرية بدبلجة م�سل�سلها «�أوراق
ال��ت��وت» ال��ذي عر�ض ع��ام  2015للغة
االنكليزية وعر�ضه بالقنوات الكندية،
الأم��ر الذي �شكّ ل خطوة مهمة يف تاريخ
الأعمال الدرامية العربية وجعلها مناف�سة
قوية �أمام الأعمال املدبلجة التي �أ�صبحت
مق�ص ًدا للعديد من اجلمهور العربي.
و�أكدت �صابرين �أن دبلجة العمل فر�صة
ذهبية لنقل ال�صورة احلقيقية للإ�سالم
الو�سطي الذي انت�رش باللني ولي�س
بالعنف ،والبعيد ع��ن الإره���اب
والأعمال امل�شينة التي تت�صدر يف
�أذهان العامل اخلارجي.
و�أ�ضافت �أنهم مل يطالبوا بدبلجة
العمل لكن وكالة كندية هي من
قامت باختيار امل�سل�سل ودبلجته
وع��ر���ض��ه ح��ال��ي�� ًا بالقنوات
الكندية ،كما �أن امل�سل�سل يعر�ض
با�سم «دراماهان».

• �صابرين

وت��دور �أح��داث العمل حول فكرة الإ�سالم
ال��و���س��ط��ي ،ح��ي��ث ي�سافر جم��م��وع��ة من
امل�سلمني يف الع�رص العبا�سي على منت

�سفينة بحرية متجهة �إلى الهند يف رحلة
جتارية ،وت�ستقر يف �إم�براط��وري��ة غري
م�سلمة بالهند ا�سمها دراماهان حتكمها
�إم�براط��ورة جت�سد �شخ�صيتها الفنانة
�صابرين ،وينت�رش اجل��ه��ل وال��ع��ادات
الرببرية املنافية للتعاليم الإ�سالمية بني
�شعب هذه الإمرباطورية من ناحية ،ومن
ناحية �أخرى ال يعرف حكامها �إال لغة القتل
واحلروب ،ويخو�ضون الكثري من املعارك
عن طريق قائد جيو�ش الإمرباطورية الذي
يج�سد �شخ�صيته املمثل ال�شاب طارق
�صربي.
وعندما ت�ستقر �سفينة امل�سلمني يف هذه
الإمرباطورية يتعر�ضون مل�ضايقات كونهم
غرباء ويبد�أ �أحمد الرجل امل�سلم الو�سطي،
الذي يج�سد دوره الفنان كمال �أبو رية ،يف
ن�رش الدعوة الإ�سالمية بحكمة وو�سطية يف
هذه الإمرباطورية وتتوالى الأحداث ،ف�ض ً
ال
على تناول امل�سل�سل �أحداث ًا تدعو �إلى نبذ
اخلرافات ،والتم�سك بالقيم الدينية.

أغنيتان لتامر حسني بالتعاون مع طعيمة
يتعاون الفنان امل�رصي تامر ح�سني مع ال�شاعر
الغنائي امل�رصي امري طعيمة باغنيتني يف �ألبومه
اجلديد ،االولى من احلان تامر علي وتوزيع �رشيف
مكاوي ،والثانية من احلان بالل �رسور وتوزيع �رشيف
مكاوي.
كما يتعاون ح�سني مع طعيمة باغنية جديدة �ضمن
فيلمه اجلديد «الفلو�س» وهي بعنوان «دلوقتي ارتاح»،
احلان احمد زعيم ،وتوزيع و�سام عبداملنعم.
يذكر ان فيلم «الفلو�س» ت�أجل عر�ضه بعد ان كان مقررا
يف عيد اال�ضحى ،وذلك ب�سبب عدم االنتهاء من كافة
تفا�صيله ،وقد حددت ال�رشكة املنتجة للفيلم اجازة
منت�صف العام املقبل موعدا نهائيا لعر�ضه ،وهو من
بطولة تامر ح�سني ،زينة ،خالد ال�صاوي ،عائ�شة بن
احمد ،حممد �سالم ،ا�ضافة الى �ضيوف ال�رشف احمد
ال�سقا ،مي عبداملعطي ،واخراج �سعيد املاروق.

• تامر ح�سني

• امري طعمة

ريهام حجاج تستكمل حملة استخدام «السوشيال ميديا» بإيجابية!

• ريهام حجاج

ال ت��زال الفنانة ريهام حجاج
ت�ستكمل من�شوراتها التي بد�أتها
�أم�����س الأول� ،إذ ن�رشت عرب
ح�سابها مبوقع «�إن�ستغرام»
من�شورا يح�ض على ا�ستخدام
ً
مواقع التوا�صل االجتماعي
بطريقة �إيجابية ،مطالبة
اجلمهور مب�ساعدة بع�ض
احل��االت التي �أُر�سلت لها
عرب �صفحتها وا�ستكمال حملة
امل�ساعدات للمحتاجني.
وا�ستكماال حلملة ريهام للتكفل
بعالج بع�ض احل��االت املر�ضية

للأطفال قالت يف من�شورها« :خلينا
ن�ستخدم ال�سو�شيال ميديا ا�ستخدام ًا
�إيجابي ًا ون�ساعد بع�ض ،يا ريت كل واحد
قادر ي�ساعد يدخل يب�ص على التعليقات
اللي على ال�صورة اللي قبل الأخرية عندي
على الربوفايل ويختار حالة واحدة ولو
ب�سيطة ي�ساعدها على قد مقدرته طبعا».
وتابعت« :م�ش الزم عالجات وعمليات..
حتى لو بعلبة دواء �أو بحاجة ب�سيطة
تتحط يف جهاز عرو�سة مثال �أو كر�سي
بعجل حلالة �شلل ..بعد ما يت�أكد من
احلالة كوي�س و�إنها حمتاجة».
كانت ريهام حجاج قد قررت التكفل بعالج

بع�ض احلاالت املر�ضية للأطفال ،وكتبت
عرب ح�سابها على «�إن�ستغرام» منذ يومني:
«اللي عنده ال قدر الله طفل مري�ض وم�ش
ق��ادر على عالجه يكتب باخت�صار احلالة
واملبلغ املطلوب يف تعليق� .سيتم اختيار
عدد من احلاالت وهبعتلهم ر�سالة للتوا�صل
معاهم ،ربنا ي�شفي كل �أطفالنا يا رب».
على ال�صعيد الفني  ،ي�شار �إل��ى �أن
ؤخرا م�سل�سل
ريهام حجاج عر�ض لها م� ً
«كارمن» ،بطولة والء ال�رشيف ،حممد
مهران ،حممد مرزبان ،عمر ال�شناوي،
و�شريين ،ت�أليف �سامح جمدي ،و�إخراج
ح�سني �شوكت.

محمد عساف يسجل تتر مسلسل
«عروس بيروت» مع ميشال فاضل
�سجل الفنان حممد ع�ساف االغنية اخلا�صة مب�سل�سل عرو�س بريوت
ام�س برتكيا ،حيث ي�ضع املوزع مي�شال فا�ضل مل�ساته عليها .وعرب
مي�شال عن اعجابه باالغنية ،م�شددا انها �ستحدث �ضجة عند ا�صدارها
وهي خا�صة بامل�سل�سل الذي �سيبد�أ عر�ضه ال�شهر املقببل .كما يتابع
حاليا التح�ضري اللبومي الفنانة ماجدة الرومي ،والفنان العراقي
كاظم ال�ساهر .ترت م�سل�سل «عرو�س بريوت» كتب كلماته ال�شاعر
نزار فرن�سي�س ،وحلنه ووزعه مي�شال فا�ضل.
م�سل�سل «عرو�س بريوت» ي�رسد ق�صة �شاب يتعرف على فتاة ويغرم
بها ،لكنه ي�صطدم بوالدته الراف�ضة للعالقة ،وهو من بطولة املمثل
التون�سي ظافر العابدين وتقال �شمعون وكارمن ب�صيب�ص.

عاصي الحالني

يشارك جمهوره

االستمتاع بأفضل
• عا�صي احلالين

األوقات

ن�رش الفنان عا�صي احلالين عرب ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع تبادل
ال�صور والفيديوهات «ان�ستغرام» مقطع فيديو ،ك�شف من خالله عن
الطريقة التي يق�ضي بها اف�ضل اوقاته.
ظهر احلالين يف الفيديو ،وهو م�ستمتع باطعام اخليول بيده ،فيما
بدا على ابنته ماريتا ،عالمات
ال�تردد واخل��وف من مل�س
احد هذه اخليول.
وع��ل��ق ع��ا���ص��ي على
الفيديو كاتب ًا «احلى
االوق���ات م��ع اوفى
املخلوقات».
ي�����ش��ار ال����ى ان
عا�صي احلالين،
ك����ان ق���د ط��رح
م��وخ��را اغنية
بعنوان «لبيكي
ي���اج���زائ���ر»،
غناها مب�شاركة
ابنته ماريتا،
واالغ�����ن�����ي�����ة
م�����ن ك���ل���م���ات
م����ضر �شغالة،
واحلان فاروق
اجل���زائ���ري،
وتوزيع خليل
ابوعبيد.
• ماريتا
احلالين

