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مذيع شاب تلفزيوني 
قاعد يدّور على واسطات 
 علش���ان ي���رد للشاش���ة 
اللي   ويعي���د »أمج���اده« 
 نس����اه��ا املش���اهدين.. 

اهلل كرمي!

ممثل����ة بعدم����ا صارت 
مذيعة ف����ي احدى القنوات 
انه مس����ؤولها  »حس����ت« 
يبي ياكل حقه����ا وما يبي 
يعطيها فلوسها هاأليام تفكر 

مبقاضاته.. زين تسوين!

مقدم���ة برام���ج كانت 
ان���ه برنامجها   »أمنيتها« 
احلالي ميدحونه املشاهدين 
 ب���س امنيته���ا خاب���ت 
 ألن���ه مادت���ه قدمي���ة.. 

خيرها بغيرها!

شاشة فلوس قدمية

في أول إطاللة في برنامج »تو الليل«

بوراشد محترف في حب الوطن
خالد حسين

في أول ظهور له عبر الشاشة استطاع الزميل اإلعالمي ثامر الدخيل ان يشد انتباه املشاهدين 
إليه عبر إطاللته املميزة في برنامج »تو الليل« والذي يعرض على قناة الوطن.

وبأسلوبه الرائع، تفوق بوراشد على الكاميرا واستطاع ان يحتويها من الوهلة األولى، 
معلنا للجميع قدرته على التعامل مع الهواء بتعليقاته الس���اخرة على األخبار التي حتدث 

في الديرة.
طلة موفقة حتس���ب لقناة الوطن التي حرصت منذ ظهورها على دعم الكفاءات الوطنية 

في كل املجاالت اإلعالمية.
يذكر ان اإلعالمي ثامر الدخيل قد متيز بتعليقاته على االخبار من خالل خدمة بوراش���د 

والتي تبث على ال� SMS والتي استقطبت شريحة كبيرة من املجتمع.

الـ »mbc« تعرض حلقتها مع أوبرا بعد غد

نانسي عجرم تحيي حفاًل خيريًا في حلب لألطفال

نانسي عجرم

أكدت أنها ستكمل مشوارها غصبًا عن البعض فكرته جديدة وموضوعه إنساني

دارين حدشيتي: تعبت من المحاربة الفنية »زينة... الحياة« أول برنامج تلفزيوني لزينة
القاهرة ـ سعيد محمود

بعد النجاح الضخ���م الذي حققته من خالل اولى 
بطوالتها املطلقة في التلفزيون مبسلسل »ليالي« الذي 
عرض خالل شهر رمضان املاضي، تعقد النجمة زينة 
جلس���ات عمل مع الكاتب الصحافي وائل عبداحلميد 
من اجل الوقوف على الش���كل النهائي ألول برنامج 
تلفزيوني تس���تعد زينة لتقدميه وهو فكرة وكتابة 
وائل عبداحلميد ويحمل عنوان »زينة... احلياة« ومن 

املقرر البدء في تصويره بداية العام املقبل.
زينة اكدت انها حسمت ترددها في خوض جتربة 
تقدمي البرنامج، حيث انها تلقت من قبل عدة عروض 
ورفضته���ا، اال ان برنامج »زين���ة... احلياة« جذبها 
ألن فكرت���ه جديدة ومختلفة، اضافة الى ان موضوع 

البرنامج انساني جدا.
وأوضح���ت زينة ان البرنامج يحت���اج الى تفرغ 
ومجهود ضخم، حيث ان احللقة الواحدة منه سيستغرق 
تصويرها عدة أيام، ألن طبيعة البرنامج تتطلب ذلك 
الى جانب تصويره في مختلف املدن املصرية، وكذلك 

عدد كبير من الدول العربية.

يا ليتني لم أنل هذه اجلائزة، 
لكان ذلك افضل. تسلمت اجلائزة 
وشكرت في كلمة لي كل من دعمني 
وساعدني في مسيرتي، فاذا بي 
أفاجأ لدى ع���رض حفل توزيع 
اجلوائز على شاشة التلفزيون 
بحذف املقطع املتعلق بي. في أي 
حال، هذه عينة من امور كثيرة 

تعرضت لها أخيرا.
ه��ي ام��ور تصب ف��ي خانة 

احملاربة؟
أكيد.

وما الهدف منها؟
هناك اش���خاص منزعجون 
مني ويريدون ايقاف مسيرتي، 
لكنه���م ل���ن يفلحوا ف���ي ذلك 
وسأكمل املسيرة بالقوة نفسها 
التي انطلقت به���ا. انا لم ادخل 
الفن ألحت���دى احدا، بل اخترت 
هذه الطريق ألنن���ي أحب الفن 
واملوس���يقى وأنا في هذا املجال 

ألفرح الناس ال ألحتدى أحدا.
مجال  دخول��ك  عل��ى  تندمني 

الفن؟
ثمة ندم رغم اني كنت أمتنى 

أال أندم.
ما اكثر ما يجعلك تندمني؟

جو الفن كأن تكون احلفالت 
واملهرجانات وحتى االطالالت 
االعالمية حك���را ع لى فنانني 
معينني فيما الباقون مغيبون. 
احلمد هلل ان���ا أحيي احلفالت 
واملهرجانات »ومش ناطرة حدا 
يعمل لي حفالت«، لكن الناس 
يكادون يصدقون ان في الساحة 
اربعة أو خمسة فنانني خلقهم 
اهلل ول���م يخل���ق غيرهم. مع 
االسف الفن اليوم أشبه مبافيا 
كبيرة وهو يقوم على املسايرة 
والواسطة والعالقات، لذا أنصح 
كل موهبة ال جتيد املس���ايرة 
وتفتقر الى العالقات بأال تدخل 

مجال الفن.
كأن الكيل طفح معك؟

صحيح حتى اني اسأل نفسي 
احيانا: ما الذي أتى بي الى الفن، 

وملاذا صوتي جميل؟
الصحافة كم هي الى جانبك؟

90% م���ن الصحافي���ني الى 
جانبي ويقدمون لي الدعم، فيما 
قلة قليلة م���ن الصحافة تكتب 
كيفما كان بعيدا عن املصداقية 

واملوضوعية.
مباذا تعدين الناس؟

أعدهم بأن أظل فنانة نظيفة 
ومحترمة وأكمل املسيرة غصبا 

عن البعض.

نظرتك للفن واجلو الفني؟
طبعا تغيرت ألن املجال الفني 
صعب جدا وه���ذا امر ال يعرفه 

الناس.
تعبت من اجلو الفني؟

بصراحة نعم، تعبت من اجلو 
الفني واحملاربة الفنية.

ما قصتك مع جائزة »املوريكس 
دور« التي نلتها قبل سنتني؟

بالفنان��ة نانس��ي عج��رم لناحية 
الصوت واالداء. أزعجك االمر؟

ال، عادي، لم أنزعج. نانسي 
فنانة ناجحة تقدم اعماال جميلة 
وأن���ا أحترمها كثي���را، وعملية 
التشبيه اعطتني حافزا اكبر كي 
اجعل الناس يتعرفون الى دارين 

حدشيتي وهويتها الفنية.
بني البدايات واليوم، هل تغيرت 

بيروت ـ بولين فاضل
نادرا ما خرجت الفنانة دارين 
حدشيتي عن ديبلوماسيتها لتقول 
ما يزعجها في الوسط الفني. اال ان 
شعورها بالتعب ورمبا الغضب 
ألن الكيل قد طفح جعلها تقول 
اشياء وحتتفظ لنفسها بأشياء 
اخرى قد تكشفها في املستقبل. 
دارين التي قارب���ت الندم على 
دخولها مجال الفن مصرة رغم 
كل شيء على االستمرار ال ألنها 
تريد التحدي، بل ألنها حتب الفن 

وتراه يسري في دمها.
مالح��ظ منذ فترة تغير »لوك« 
لباسها.  دارين حدشيتي وستايل 

ماذا تقولني في هذا الصدد؟
في مرحلة من املراحل، اكتشفت 
ان الفن بحاجة الى صوت وصورة 
والحظ���ت ان الناس ال يهتمون 
فقط بصوت الفنان وادائه، وامنا 

ايضا بشكله اخلارجي.
م���ن هنا ب���دأت من���ذ كليب 
»راس���ي على راسك« أركز على 
»اللوك« وستايل اللباس بعدما 
كان تركيزي في الس���ابق على 
الصوت فحسب. ثم ان اخلبرة 
تلع���ب دورا في هذا املجال ألنه 
قبال لم أكن اعرف اي ستايل يليق 
بي امام الكاميرا وأي ألوان حتبها 

الكاميرا اكثر.
هل صحيح م��ا يقوله البعض 

عن خضوعك لعمليات جتميل؟
انني اجريت  هناك من يظن 
الكثير م���ن العمليات، بينما انا 
ال أجترأ على ذلك، وحتى االبرة 
التجميل لكن  اخاف منها. حلو 
وجهي اليزال على طبيعته، فقط 
نحفت اخيرا جراء ريچيم قاس 
ورمب���ا هذا االم���ر ادخل بعض 

التغييرات على شكلي.
هناك م��ن يقول ان الشاش��ة 
تظلم��ك بينم��ا ان��ت اجم��ل في 

احلقيقة. انت ماذا تقولني؟
الناس الذين التقيهم في حياتي 
اليومية يقولون لي دائما: انت 
دارين؟ انت اجمل مما تظهرين 
امام الكاميرا، وهذا االمر يسعدني 
ألن فنان���ني كثيرين نصدم بهم 
عندما نلتقيهم في االماكن العامة 
ونكاد ال نصدق انهم هم انفسهم 

الذين يظهرون على الشاشة.
ال��ى اي م��دى تري��ن انك ال 
تشبهني احدا على الساحة الفنية؟

يعود الى الناس ان يحكموا ما 
اذا كنت أشبه أحدا أم ال، اما انا 

فال أستطيع ان اقيم نفسي.
في بداياتك هناك من ش��بهك 

دارين حدشيتي

زينة

يحمل مواصفات فنية متكاملة

نورا سعد صوت عربي 
في سماء الدوحة

الدوحة: قدمت الساحة الفنية القطرية صوتا عربيا  
جديدا يحم���ل مواصفات فني���ة متكاملة ومدعما 
 بدراسة اكادميية موسيقية متخصصة، وهي الفنانة 
 الش���ابة نورا س���عد التي طرحت اغنية سنغل 
في س���وق الغن���اء العربي باللهج���ة املصرية 
بعن���وان »إي���ه مش���كلته« م���ن كلم���ات 
هان���ي عبدالك���رمي وأحل���ان احمد يحيى 
والتوزيع املوس���يقي ملدح���ت خميس.

وقد صورت نورا س���عد االغنية في 
مدينة بفرلي هيلز في مدينة القاهرة 
من اخراج الكرواتي ماريو، وقد بدأت 
قنوات ميلودي بث االغنية بش���كل 

مكثف.
 AM - FM كذلك ب���دأت االذاعات
بث االغنية في اذاعة صوت اخلليج 
واذاعة قطر واذاع���ة مصر واالذاعات 
اللبنانية وعبر املواقع الفنية في شبكات 

االنترنت.
تعكف الفنانة نورا سعد هذه االيام على 
جتهيز عدد من االغاني من التراث اخلليجي 
لتقدميها إلذاعة صوت اخلليج fm بإش���راف 

وتطوير امللحن محمد البنا.

نورا سعد

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
من املتوقع ان تعرض شاشة ال� »mbc « بعد غد »األحد« 
احللقة التي اس���تقبلت فيها اإلعالمية أوب���را وينفري في 
برنامجها »اوبرا شو« الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقد 
أطلقت عليها اإلعالمية األميركية اسم »بريتني سپيرز الشرق 

األوسط«.
احللقة التي يفترض ان تنقلها شاش���ة ال »ام بي سي« 
قريبا، حيث اعتبرت اوبرا وينفري فيها نانسي من املشاهير 
العرب الذين يؤثرون على أبناء جيلهم، كان ُعرض خاللها 
ريبورتاج مصّور مدته 27 ثانية ضم صورا حول: كيف تشغل 
الفنانة اللبنانية العالم من دون إحداث حالة من الشغب أينما 
تواجدت، من حيث حركاتها في الرقص ولباسها اللذين يحدثان 
بلبلة. وظهرت نانسي في الريبورتاج بلوكات مختلفة الفتة 

وحيث مت اختيار اللوك الشبيه مبارلني مونرو.
من جهة أخرى، حتيي نانسي في الثامن والعشرين من 
الشهر اجلاري حفال غنائيا في مدينة حلب السورية، وسيعود 
ريع احلفل لصالح جمعية قرى األطفال والتي تهتم باألطفال 

احملتاجني للرعاية االجتماعية.
هذا ويحضر جيجي المارا مدير أعمال الفنانة ملفاجأة في 
24 اجلاري حيث تردد ان نانسي ستشارك من لبنان في إحياء 
احدى احلفالت املخصصة إلحياء ذكرى مايكل جاكسون بعد 
ان كانت جنمة املراهقني مايلي سايرس باشرت جولة عاملية 
االثنني 14 سبتمبر بإحياء أولى حفالتها في أوريجون بوالية 
أوهايو األميركية من خالل إحياء ذكرى ملك البوب الراحل 
حيث أدت استعراضا راقصا في نهاية حفلها األول على أنغام 

.Thriller »أغنية جاكسون الشهيرة »ثريلر
من جهة أخرى انتهت نانسي من تسجيل أغنيتني جديدتني 
من أحلان محمد النادي هما: لس���ة جاية أقلكوا، وإيه اللي 
جرالي، ومن املقرر ضمهما لأللبوم اجلديد الذي جتهزه حاليا، 
ومت تسجيل األغنيتني وهما من كلمات الشاعر أمير طعيمة 

وتوزيع املوزع املوسيقي طارق مدكور.
www.nancyfans.   كما افتتحت نانسي منتداها على اإلنترنت

net حيث يتم استعراض كل ما يحبه جمهورها من معلومات 
أو أخبار أو صور حصرية وكليب���ات، كما ميكن التواصل 
معها وعرض ما تكتبه وسائل اإلعالم عنها، ومت انشاء قسم 
عن مدير أعمالها جيجي المارا، ويتيح املنتدى لزواره أيضا 
االنفراد واالستمتاع بتصفح وقراءة »مجلة نانسي عجرم«، 
وهي عبارة عن مجلة خاصة بالفنانة تصدر ش���هريا، وهي 

تابعة للمنتدى، هذا اضافة الى جناح التصويت.
من جانب آخر يتداول هذه االيام رسائل الكترونية حول 
اقتباس بني حلن س���مير صفير ألغنية الفنانة »ياي سحر 
عيونو« والتي كان أعطاها إياها في العام 2002 وبني أغنية 

هندية.

الزميل ثامر الدخيل وتعليقاته على خدمة »بوراشد« الهاتفية


