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يقدم برنامج »magazine« على شاشة »سكوب«

عبدالرحمن الصايغ: سعيد بنجاح »صهيب« في »صديقات العمر«

خصوصا بع����د اعادة العمل 
ألكثر من مرة، ووايد اش����كر 
املخرج منير الزعبي واملنتج 

على ثقتهم فيني.
أما ع����ن تقدميه لبرنامج 
جديد على شاشة »سكوب« 
 »magazine« فيقول: برنامج
يعرض على شاشة تلفزيون 
سكوب ويبث يوميا من يوم 
األحد الى األربعاء، وأنا اقدم 
فقط حلقة األحد، وفكرة هذي 
احللقة اني اس����تضيف فيها 
مجموعة من الش����باب الذين 
لديهم مشاريع صغيرة خاصة، 

والعديد من اللقاءات االخرى 
التي تخص الشباب، وامتنى 
ان اوفق ف����ي مجال التقدمي، 
واشكر تلفزيون سكوب على 
الفرص����ة، والبرنامج  هذي 
من إعداد مروة واخراج فواز 

البالم.
اجلدير بالذكر ان الصايغ 
يخرج تقارير خاصة لبرنامج 
»اشراقة صباح« على تلفزيون 
الكويت وأيضا عمل مساعد 
مخرج ملسلسل »البيت بيت 
ابون����ا« للفنانتني القديرتني 
سعاد عبداهلل وحياة الفهد.

وفي نف����س الوقت احملافظ، 
يحب لعب الكرة وداميا يطلع 
مع ربع����ه ويروح مجمعات، 
واللي حاب يجرب كل شي لكن 
بحدود، وحتصل له املشاكل 
مع اخوه الشديد اللي مينعه 
لكنه قرر ان يجرب كل شي 
كنوع من العناد، وطبعا التي 
جسدت دور اختي هي بثينة 
الرئيسي وتكون حنونة علي 
واكون حنون عليها ويحبها 
»صهيب« وما يرفضلها شي، 
وحتى ألمه وأبوه، واحلمد هلل 
أنا سعيد جدا بردود األفعال 

بشار جاسم

عرفن����اه في ش����خصية 
صهيب مبسلسل »صديقات 
العم����ر«، حيث متيز في أول 
اطاللة له باحلضور الالفت، 
انه عبدالرحمن الصايغ الوجه 
اجلدي����د الذي عمل مس����اعد 
مخرج في »البيت بيت ابونا« 
ويعمل مخرجا في تلفزيون 
الكويت.  وع����ن جناحه في 
»صديقات العمر« يقول الصايغ 
ل�»األنب����اء«: دور »صديقات 
املراه����ق  العم����ر« كان االخ 

الصايغ مع الفنانة القديرة حياة الفهدعبدالرحمن الصايغ في شخصية »صهيب«

هذا هو عريس ميريام فارس

الى لبن����ان. ووفقا للمقربني 
من داني متري فقد توطدت 
عالقته مبيري����ام منذ فترة 

وأصبح يتابع أعمالها بنفسه 
وابتعد تدريجيا عن أصدقائه 
واحمليطني به وشوهد في منزل 
ميريام عدة مرات، وقد تزوجا 
بشكل سري جدا وميضيان 
اليوم شهر العسل. يذكر أنه 
سبق وأعلنت الفنانة ميريام 
فارس، في تصريحات سابقة: 
»أنا إنس����انة ذكية وحكيمة 
في احلياة، ومن س����أتزوجه 
لن يكون إال رجال يش����بهني 
ويعشق عملي كما سأعشق 
عمله، وانني إنسانة أمتسك 
بالعادات والتقاليد، ولكنني في 
الوقت نفسه أرفض أن أعيش 

واقع احلياة كما هو«.

لبناني عمل في ميامي كصاحب 
جتارة إيجار السيارات الفاخرة 
الواليات املتحدة ليعود  في 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

بع����د أن نش����رت الفنانة 
ميريام فارس وبشكل مفاجئ 
صورة على موقع »انستغرام« 
جتمع يدها بيد رجل معلقة 
»ش����هر  أو   »Honeymoon«
أثار األمر جمهورها  عسل«، 
بس����بب الصورة التي تظهر 
يدين وهي ترتدي خامت زواج 
واألخرى ليد رجل يضع وشما 
باسم ميريام على اصبعه مكان 
خامت الزواج ومقابل ذلك نشر 
موقع »ش����ارع الفن« صورة 
لعريس الفنانة ويدعى داني 
متري، وعلم انه رجل اعمال 

الصورة التي نشرتها ميريام على »إنستغرام«ميريام فارس

بيروتـ  بولين فاضل

تنتمي اللبنانية مادلني مطر إلى قلة قليلة من 
الفنانني الذين لم يصدقوا أنفسهم ولم ميارسوا 
تعاليهم على الناس، ظروف اإلنتاج ولبنان والوطن 
العربي حتتم عليها مرات الغياب لكنها حني تعود 
تزداد يقينا بأن مكانتها ال ميسها الغياب. مع الفنانة 

مادلني مطر كان ل� »األنباء« هذا احلوار:

املالحظ اهتمامك أكثر من السابق مبواقع التواصل 
االجتماعي وآخر ما نشرته صورة لك أثناء 

قضائك يوما على البحر، ماذا تقولني؟
٭ منذ نحو س����نة وأنا أركز اهتمامي على مواقع 
التواصل االجتماعي، صورتي على البحر هي صورة 
طبيعية عادية، كلنا يرتاد البحر وفي النهاية لم 
أظهر عارية وإمنا فيما يشبه لباس البحر، بطبيعة 
احلال لدي خطوط حم����راء وأنا أنتبه كثيرا إلى 

تفاصيل كهذه.

الفن لم يجعلك تخسرين اجلانب الطبيعي 
والعفوي في شخصيتك...

٭ )مقاطعة( أكيد، في النهاية هذه ش����خصيتي 
كفنانة وإنسانة وبالتالي أنا ال أملك كما البعض 
شخصيتني، شخصية الفنانة وشخصية اإلنسانة، 
أنا واحدة في احلالتني ومنذ بداياتي وأنا جدا على 

طبيعتي.

كم نسبة الفنانني الذين يضعون األقنعة في 
عالقاتهم ومقابالتهم وكم مبقدورك كشف هذا 

اجلانب؟
٭ مبقدوري أن أكشف لكني لن أسمي، فقط أقول 

إن ثالثة أرباع الفنانني يضعون األقنعة.

ألي غرض يفعلون ذلك؟
٭ هم يعتقدون أن في األمر »بريس����تجيا« بينما 
في احلقيقة من يبتعد عن الناس ال يعود له خبز 
في الفن، خبزنا الناس ومحبتهم وقربنا منهم ال 

التعالي عليهم.

ألم تصدق مادلني مطر نفسها يوما؟
٭ أبدا وبصراحة »م����ا بحس في حدا متلي«، أنا 
طبيعي����ة جدا ومس����تحيل أن أم����ارس نوعا من 

البريستيج والتعالي على الناس.

آخر ما طرحته أغنية »تعبانة«، كنت راضية عن 
النتيجة أم كنت تتطلعني إلى أكثر مما حققته؟

٭ »أكي����د كان بدي أكثر« لكن مع ذلك أن راضية 
واألغنية تركت أثرا، ال ألوم الناس ونفسياتهم ألن 
أيامنا أيام ث����ورات وخضات وال ميكن أن نطلب 

كثيرا من الناس سماع األغنيات.

تأثرت حفالتك جراء هذا الوضع؟
٭ أكيد، قليلة جدا بات����ت احلفالت، »وين زمان 

ووين هلق«، في ظروف مماثلة الفنان هو أول 
شخص يتوقف عمله وآخر من يتحرك نشاطه 

من جديد.

كيف تشغلني نفسك في ظل الظروف القائمة؟
٭ أحضر ألعمال غنائية جديدة رغم أني 
بطيئة بعض الشيء، أفكر أيضا »ببيزنس« 

آخر على خط مواز.

البد أنك تابعت مسلسالت رمضان، ماذا 
استوقفك؟

٭ أحببت هيفاء وهبي في مسلسل »كالم على 
ورق« واستوقفني فيه أحمد زاهر، نادين 
نسيب جنيم كانت رائعة في »لو«، ميريام 
فارس جيدة في »اتهام« لكني لم أحب كثيرا 
صوتها في املسلسل، البطلة عندي في 

هذا العمل كانت تقال شمعون.

تفوقت تقال شمعون على ميريام 
فارس؟

٭ ال تهمني من تكون البطلة 
أو جنمة الصف األول بقدر 
ما تهمني املمثلة الالفتة في 

دورها.

بعض املمثالت يخشني على 
أنفسهن من دخول جنمات 

الغناء غمار التمثيل...
٭ )مقاطعة( ال، »ما حدا 
مثال بقعد تقال شمعون 
ببيتها«، جنمات الغناء 
لهن جمهورهن بالتأكيد 

»ب����س م����ا ح����دا 
بقع����د املمثالت 

ببيوتن«.

لو قدر لك أن تختاري أحد 
مسلسالت رمضان لتكوني 
حاضرة فيه، ماذا تختارين؟

٭ أختار مسلسل »صاحب السعادة« 
لعادل إمام، البط����ل األول واألخير في 

رمضان كان عادل إمام.

جتربتان لك حتى اليوم في التمثيل متى 
الثالثة؟

٭ ما من دور حت����ى اليوم يجعلني 
أحتمس للخطوة الثالثة.

حاضرة لدور يتسم باجلرأة؟
٭ أنا حاضرة لكن هذا يتوقف على 
نوع اجلرأة، ليس بالضرورة أن تكون 
اجلرأة في اللباس أو في العري وإمنا 

في طبيعة الشخصية.

مادلني مطر لـ »األنباء«: ثالثة أرباع الفنانني
يضعون األقنعة في عالقاتهم !

حني نشرت خبرا عن مرض 
عب���اس الن���وري ونقله إلى 
املستشفى، فكتبت: »أنا ابنة 
الن���وري، والدي في  عباس 
غياب عنكم حتى يتعافى، فهو 
في حالة صحية سيئة وهو 
في املستشفى يتلقى العالج 
املناس���ب، أرج���و الدعاء له 

بالرحمة والشفاء القريب«.

أوضحت الفنانة اللبنانية 
أنها ال تسمح لطفليها  نور 
و»ليدي���ا«  »ليون���اردو« 
مبشاهدة أعمالها الفنية على 
التلفاز، وذلك ألنهما صغار 
ولن يفهما ما تؤديه من مشاهد 
وأعمال متثيلية، وقالت: املرة 
الوحيدة التي شاهدني فيها 

بعدما أعل���ن محبو تامر 
حس���ني أن جنمهم استطاع 
أن يطيح بإليسا من القائمة 

ما صحة مرض عباس النوري؟

.. ونور متنع طفليها من مشاهدة أعمالها الفنية

إليسا حترج تامر حسني

وبعدما وقعت مواقع عدة 
في الفخ، قال »أبو عصام«، في 
تصريحات له: أنا بخير، وكل 
ما نشر كذب في كذب، وأجلس 
اآلن في منزلي في دمشق مع 
أف���راد عائلتي وصحتي عال 
العال، وخبر مرضي شائعة 

مغرضة.
وأضاف النوري: قلتها مرارا 
إنني ال أمتلك أي صفحة أو أي 
حساب على مواقع التواصل 
االجتماعي، وال عالقة لي بكل 
التي  ما ينش���ر بالصفحات 
حتمل اسمي حتى ولو أنشئت 

بنوايا طيبة.
وكان الن���وري قد انتهى 
قبل يومني من تصوير دوره 
في الفيل���م الروائي القصير 
»طابة أمل« أمام كاميرا جنله 
ميار، بينما ينشغل بتصوير 
مش���اهده في مسلسل »شهر 

زمان«.

ابني »ليوناردو« على التلفاز 
كانت خالل عرض أحد أفالمي 
السينمائية، ولكنني تداركت 
املوقف وقتها وغيرت احملطة 
الت���ي كان يع���رض عليها 

الفيلم.
هذا وأكدت نور أن طفليها 
ال يعرفان طبيعة عملها حتى 
أنها  اآلن، لكنهم���ا يعرفان 
تغيب عن املن���زل من أجل 
العمل دون معرفة تفاصيل 

عملها.
من ناحية أخرى، كشفت 
نور، بحسب »إيالف«، سبب 
إخف���اء طفليها عن اإلعالم، 
قائل���ة: أعتق���د أن ذلك أمر 
شخصي وال أظن اجلمهور 
سيهتم لعرضهما في وسائل 
اإلعالم، وأنا أرغب في حياة 
هادئة ومستقرة ألبنائي بعيدا 

عن الصخب.

األكثر مبيعا بعد أيام قليلة 
ألبوم���ه اجلديد  على طرح 
»180 درجة«، أعادت النجمة 
اللبناني���ة نش���ر صور من 
»فيرجني ميغاس���تور« في 
بيروت والقاه���رة تؤكد أن 
ألبومها »حالة حب« يتصدر 
املبيعات باألرقام. وجاء ذلك 
كمحاولة من إليس���ا، حسب 
موقع »أنا زهرة«، للرد على كل 
ما أثير بشأن تفوق مبيعات 

ألبوم تامر حسني.
اليس���ا طرحت  أن  يذكر 
ألبومها منذ أكثر من شهر في 
حني طرح تامر حسني ألبومه 

اجلديد قبل أيام قليلة.

أث���ارت إح���دى صفحات 
ال� »فيس���بوك« جدال واسعا 

عباس النوري

نور

تامر حسني  اليسا 

بحثاً عن املصداقية.. عمرو سعد يغير شكل عيونه
لرغبت���ه في ع���دم خداع 
جمهوره، جلأ الفنان املصري 
عمرو سعد إلى إجراء عملية 
جراحية لعيني���ه، من أجل 
العني،  تغيير شكل عدس���ة 
وذلك من أجل لعب دور جديد، 
يجس���ده ضمن أحداث فيلم 
»الس���بكي حديد« مع املنتج 
محمد السبكي في أول جتربة 

مشتركة.
وعل���ى الرغم م���ن إقناع 
السبكي له بأن يرتدي عدسات 
الصقة بدال من اجلراحة، إال أن 
عمرو رفض متاما ذلك، وقرر 

أن يغامر بهذه العملية. عمرو سعد 

قال���ت النجم���ة املصرية 
نيللي كرمي حني سؤالها إلى 
أي حد حياتها اخلاصة بعيدة 
عن حياتها الفنية: »أنا أفصل 
بني االثنتني متاما، حاليا أعيش 

نيللي كرمي: أعيش حياة سعيدة
مع زوجي الثاني.. ولن أمنع عمل ابنتي في الفن

حياة سعيدة مع زوجي الثاني 
ولي منه ابنتان هما س���يليا 
وكندة، وال احد يجهل أنني قد 
تزوجت أول مرة بعمر ال� 16 
سنة، وقد انفصلت عنه بعد 
زواج دام 9 سنوات واجنبت 
منه الصبيني: كرمي )18 سنة( 
ويوس���ف )15 س���نة( وهما 
أصحاب مع أختيهما ويحبون 
بعضهم ج���دا ودائما أحاول 
التوفيق بني حياتي العائلية 

والفنية بقدر املستطاع«.
وعم���ا إذا كانت تش���جع 
الفن  أبناءها على احت���راف 
قالت نيللي في حديث لها مع 
مجلة »ألوان«: »ابنتي كندة )6 
سنوات( لديها مواهب مختلفة 
لكنها لم تكتمل بسبب صغر 
سنها، وطبعا لن أمنع عملها 
بالفن، بل سأشجعها على ذلك 
وأشرف على رعايتها إذا تأكدت 

من موهبتها«. نيللي كرمي 


