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ريموت كونترول

»بيبي« هزم أوباما

»الجزيرة«       > 19:05

ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي  ب��ع��د ف��ش��ل إدارة 
ب��اراك أوباما في حمل إسرائيل على 
وقف االستيطان، هل تملك واشنطن 
بنيامني  ع��ل��ى  للضغط  أخ���رى  ب��دائ��ل 
عملية  م��ن  بقي  ال���ذي  وم��ا  نتنياهو؟ 
ال���س���ام ف���ي ال���ش���رق األوس�������ط؟ ه��ذه 
األسئلة وغيرها تطرحها حلقة الليلة 

من برنامج »من واشنطن«.

»أخضر أزرق« بال كربون

»أخبار املستقبل«        > 19:30

أزرق« على  »أخ���ض���ر  ب��رن��ام��ج  ي���ق���ّدم 
شاشة »أخبار املستقبل« هذا املساء 
حلقة خ��اص��ة م��ن مدينة م��ص��در في 
ال��ت��ي ت��ع��ّد أول مدينة  إم���ارة أب��و ظبي 
خالية من الكربون في العالم. ثّم تنتقل 
كاميرا البرنامج إلى مدينة كوبنهاغن 
ف���ي ال���دان���م���ارك إلج�����راء م��ق��اب��ات مع 

ناشطني في املجال البيئي.

العراقيون »يتذكرون وطنهم«

»السومرية«       > 21:30

ب���دأت »ال��س��وم��ري��ة« ب��ع��رض املسلسل 
ال��ع��راق��ي »ذك����رى وط���ن« ال���ذي يرصد 
قصص عراقيني اضطروا الى مهاجرة 
األميركي، وتفّرقوا  الغزو  بعد  وطنهم 
ف���ي أك���ث���ر م���ن ب��ل��د ب��ح��ث��ًا ع���ن األم����ان 
امل���ف���ق���ود. امل��س��ل��س��ل م���ن ب��ط��ول��ة سعد 
الجزائري... من كتابة  محسن، وري��ام 

فاروق محمد، وإخراج ثائر موسى.

عباس في عني العاصفة

 20:30 <       nbn

الليلة  حلقة  ف��ي  عباس ضاهر  يفتح 
م���ن ب���رن���ام���ج »آخ�����ر ك�����ام« م��وض��وع 
أضرار العاصفة األخيرة التي ضربت 
لبنان. ويسأل: ملاذا غابت الدولة؟ وما 
هو دور »الهيئة العليا لإلغاثة«؟ وملاذا 
لم تستبق وزارتا األشغال والداخلية 
ه�����ط�����ول األم��������ط��������ار؟ وم��������ن ي���ت���ح���ّم���ل 

مسؤولية ما حصل؟

وئام وّهاب نجم »البرتقالّية«

21:15 <       otv

ي��س��ت��ق��ب��ل زي��������اد س����ح����اب وزوج����ت����ه 
برنامج  م��ن  الليلة  ف��ي حلقة  إي��زاب��ي��ل 
السابق  ال��وزي��ر  ن���اس«  »ك���ام هونيك 
وئام وهاب )الصورة(. ويعّبر رئيس 
»ت��ي��ار ال��ت��وح��ي��د ال��ع��رب��ي« ع��ن موقفه 
لبنان،  ف��ي  السياسيني  مختلف  م��ن 
املحلية بطريقة  بالتطورات  رأيه  وعن 

ساخرة.

قلب الدول الفقيرة في خطر 

21:40 <       arte

أكثر من 17 مليون حالة وفاة تحصل 
ف���ي ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة وال��ف��ق��ي��رة بسبب 
األم�����راض ال��ق��ل��ب��ي��ة. ال��ل��ي��ل��ة ف��ي »ت��ي��م��ا« 
تفتح arte هذا امللّف من خال البحث 
ع���ن ال��ح��ل��ول ال��ط��ب��ي��ة ل��ه��ذه األم�����راض، 
ال��ذي��ن يتحّدثون  امل��رض��ى  وش���ه���ادات 
ال  مستشفيات  داخ���ل  معاناتهم  ع��ن 

تؤّمن لهم الحّد األدنى من العناية.

الثالثاء  14  كانون األول  2010  العدد  1291

اإلعللالم  حللدث سيجعلها حديث وسائل 
املللللصللللريللللة والللللعللللربلللليللللة لللللفللللتللللرة طلللويلللللللة، 
وخصوصًا أن نجمات الجيل السابق كن 
على  امليالد  أعياد  مع  التعاطي  يفّضلن 
اعتبارها مناسبة خاصة. وإذا أردن نشر 
الصور، يدعون مصورًا واحدًا موثوقًا به 

كواليس

محمد عبد الرحمن

إلللى جانب عللدد كبير  ُتعّد منة فضالي، 
مللن الللنللجللوم، مللن أبلللرز املللمللثللالت اللواتي 
 الشخصية للبقاء 

ّ
يعتمدن على أخبارهن

تحت دائرة الضوء. وترى أولئك الفنانات 
الللشللخللصلليللة  مللشللاكلللللهللن وأخلللبلللارهلللن   

ّ
أن

 في 
ّ

تعّوض عن غياب تأّلقهن وموهبتهن
 فضالي 

ّ
السينما أو الدراما. لكن ما يميز

أنللهللا نجحت خلللالل الللسللنللوات األخلليللرة للل 
عمرها الفني ال يتجاوز ثماني سنوات 
للل في ابتكار وسائل ال حصر لها من أجل 

الصمود في معركة الشهرة واألضواء.
الللتللي وّجهت  الكثيرة  االنللتللقللادات  ورغلللم 
لها، استعانت املمثلة الشابة بالصحف 
ووسللللائللللل اإلعلللللللالم األخلللللللرى اللللتلللي تللقللبللل 
بنشر وقائع حياتها الشخصية من دون 
 كثيرين في الوسط 

ّ
أي تدقيق. كذلك، فإن

الفني املصري يرون أن هذه األخبار هي 
أو  وسيلة للشهرة قد تفيد هللذا املخرج 
املللنللتللج. هللكللذا يستعني هلللؤالء بمنة  ذاك 
فضالي للمشاركة في أعمالهم، ما يسهم 
املسلسل.  أو  للفيلم  الترويج  عملية  في 
وبلللنلللاًء علللللى مللا سللبللق لللم يللعللد غللريللبللًا أن 
للل التي تدير والدتها  تشارك هذه املمثلة 
للل كل عام في خمسة مسلسالت  أعمالها 

على األقل!
وقبل أزمللة عيد ميالدها األخيرة، كانت 
منة تنجح في إثارة الجدل حول حياتها 
لتلتزم بعدها الصمت في انتظار هدوء 
عللاصللفللة ردود األفللللعللللال. ملللثلللاًل ارتللبللطللت 
الدين، ومن بعده  بامللحن محمد ضياء 
بللللاملللللوزع امللللوسللليلللقلللي عللللللادل حلللقلللي. وفلللي 
امللللللرَتلللللني رّوجلللللللت للللشلللائلللعلللة اسلللتلللعلللدادهلللا 
دخللللول املللعللتللرك الللفللنللي ملللن خللللالل ألللبللوم 
لتبادل  فللورًا  تعود  كانت  لكنها  غنائي. 
أزمتها  إن  الرجَلني. حتى  االتهامات مع 
مع عادل حقي انتهت، برفع هذا األخير 

دعوى قضائية السترداد »الشبكة«. 
كللللذلللللك اشلللتلللكلللى ملللصلللّملللم األزيلللللللللاء هللانللي 
الللبللحلليللري ملللن مللقلللللب أعلللّدتللله واللللللدة مللّنللة 
مللنلله األم تصميم  إذ طلبت  عللاَمللني.  قللبللل 
فستان زفاف البنتها. وبعد انتهائه من 
عمله، تصّورت معه املمثلة الشابة على 

عزلة منة فضالي: الحّق على »الجلباب«!
ربما لم تدرك املمثلة 

الشابة أّن الصور التي نشرت 
لحفلة عيد ميالدها ستسّبب 
كل هذه املشاكل، وخصوصًا 

أنها اعتادت إثارة البلبلة 
في الساحة من خالل أخبارها 

ومشاكلها الشخصية 

وصفت الصحف 
المصرية رقصها 

بـ»الخليع«... ومحمد 
فؤاد استبعدها من 

فيلمه

اعتبار أّنه مصّمم فستانها. وما هي إال 
أيللللام حللتللى نللشللرت الللصللور فللي الصحف 
واملللللجللللالت، قللائلللللة إنلللهلللا صللللور زفللافللهللا، 
لتعلن الحللقللًا أن هلللذا املللقلللللب كلللان »كللذبللة 

أول نيسان )أبريل(«!
 لللكللن كلللل ملللا سللبللق كللللان مللرحلللللة سللابللقللة 
انتهت بعد حفلة عيد ميالد منة فضالي 
األخيرة. إذ شهدت هذه املناسبة ارتداء 
من  واحلللدة،  دفعة  فساتني  ثالثة  الشابة 
»ساخن«.  بينها جلباب بلدي ُوصف بالل
ولللللم تللكللتللف فللضللالللي بلللاسلللتلللعلللراض هللذا 
مثيرة.  بطريقة  فيه  رقللصللت  بللل  الللثللوب، 
وقللد شللاهللد الجمهور كللل ذلللك مللن خالل 
مجموعة من الصور التي التقطها عدد 
من املصّورين الذين دعتهم إلى الحفلة. 
وكما هي عادتها، اتهمت فضالي بعض 
زمالئها بتسريب الصور، وهو أمر غير 
منطقي طبعًا ألن كمية الصور املنشورة 
كللانللت كللبلليللرة، وتللشلليللر بلللوضلللوح إللللى أن 
توزيع هذه اللقطات كان مخططًا له من 

قبل. 
ال شللللللّك فللللي أن فلللضلللاللللي ظللللّنللللت بللللللأن مللا 

ويحددن أواًل الصور املسموح بنشرها.
 غير أن »كللارثللة« عيد امليالد لم تقتصر 
علللللى ملللا فللعلللللتلله مللنللة فللضللالللي ملللن رقللص 
»الخليع«. وإنما زاد  بل وصفته الصحف 
الللطللني بلللللة وجللللود علللدد كللبلليللر مللن نجوم 
الللفللن، واإلعللللالم، والللريللاضللة الللذيللن نسوا 
وجللللود الللكللاملليللرات، وفللوجللئللوا بللالللصللور 
فانقلبوا جميعًا  مكان،  كل  في  منشورة 
العب  وخصوصًا  الحفلة،  صاحبة  على 
الكرة عمرو زكي! لكن الضرر األكبر أصاب 
النجم محمد فؤاد الذي ظهر في الصور 
وهلللو يللأكللل ملللن يلللد فللضللالللي ويللراقللصللهللا 
فلللي حلللبلللور وسلللعلللادة بللالللغللة. وامللللعلللروف 
عللدم استعانته بعارضات في  فللؤاد  عللن 
»ابللن  شخصية  دائللمللًا  وتقديمه  أغنياته 
صور  لكن  السينما.  شاشة  على  البلد« 
الحفلة أكدت أنه كان سعيدًا بما يجري. 
هكذا لم يجد »فؤش« أمامه سوى إعالن 
استبعاده ملنة فضالي عن فيلمه الجديد 
بسبب ما جرى في حفلة عيد ميالدها! 
وفي املحصلة، دفعت منة وحدها فاتورة 

االنفصام الذي يعيشه هؤالء الفنانون!

في البداية، حاولت منة الدفاع عن نفسها 
لكن  الشخصية،  حريتها  عللن  والحديث 
الللهللجللوم الللعللنلليللف أخللرجللهللا علللن طللورهللا 
»الزبالة«.  وجعلها تصف الوسط الفني بل
لكنها بسرعة عادت لتنكر هذا التصريح 
نقابة  فللي  التحقيق  إللللى  تحويلها  بللعللد 
النقيب  املمثلني. وتزامن ذلك مع إطللالق 
أشللرف زكي سلسلة تصريحات ضدها. 
ولم تنته مشاكل املمثلة املصرية هنا، بل 
لتسّببها  ضللّدهللا  محضر  تحرير  جللرى 
في أزمة صحية للمخرجة إنعام محمد 
لهذا  »رجللل  أثناء تصوير مسلسل  علي 
الزمان«. وجاء ذلك بعدما رفضت فضالي 
الذي  طلب املخرجة باستبدال فستانها 

لم يكن يناسب أحداث املسلسل.
وحلللالللليلللًا، تللجللد املللمللثلللللة اللللشلللابلللة نفسها 
وحلليللدًة في مواجهة الجميع، ولللم تفلح 
مللللنللللاورة االعللللتللللزال اللللتلللي قلللاملللت بللهللا في 
التمويه عما حدث، فلم يبق عليها سوى 
التزام الهدوء، على أمل أن تجد من يقبل 
دعللوتللهللا إذا قلللررت إقللامللة علليللد ميالدها 

العام املقبل! 

عماًل   60 ق��راب��ة  فضالي  منة  قدمت 
أن  غير  وإذاعيًا،  وسينمائيًا  تلفزيونيًا، 
سوى  لها  يذكرون  ال  والنقاد  الجمهور 
مسلسل  في  فريدة  امللكة  شخصية 
)الصورة(.  علي  لحاتم  ف��اروق«  »امللك 
ونجح املخرج السوري في تقديم املوهبة 
على  لكن  الشابة.  للممثلة  الحقيقية 
تتعلم  لم  األخيرة  هذه  فإن  يبدو،  ما 
النوعية  هذه  تنتظر  ولم  جيدًا  الدرس 
من األدوار. إذ لم تتحول تلك الشخصية 
إلى مفترق في مسيرتها بل مجرد محطة 
عابرة تالشت من ذاكرة فضالي. ويجمع 
أن  يمكن  كان  الدور  هذا  أن  على  النقاد 
لو  للشابة  حقيقية  انطالقة  يكون 
تحت  للبقاء  آخر  طريقًا  اختارت  أنها 

األضواء. 

وتبقى 
الملكة فريدة

املمثلة املصرية 
ترقص في عيد ميالدها


