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مطربة بع���د ما غيرت 12
انها راح  اس���مها اعتقدت 
تكون »غالية« عند متعهدي 
احلفالت ب���س ظنها خاب 
ألنه ما في أحد سأل عليها.. 

اهلل كرمي!

ممثلة »المت« أحد املنتجني 
اللي كان مواعدها بدور قوي 
في عمله اليديد وعلى هاألساس 
وقعت معاه بس بعد ما بلشت 
لق���ت الوضع غير..  تصوير 

اهلل يعينچ!

حفالت لوم
مدي���ر إنت���اج مش���كلته إنه ما 
»يفصل« بني الصداقة والشغل هاأليام 
قاعد يتعامل مع فريق عمله بطريقة 
غريب���ة يعني اللي يعرفه مضبطه 
واللي ما يعرف���ه مو معطيه ويه.. 

الشرهة مو عليك!

معاملة

أيمن رضا: خالفاتي مع أيمن زيدان مادية 
وبسام المال يستبعد من يشاء من »باب الحارة«

أدت دور محاربة في كليب »انت تاني«

هيفاء وهبي ترفض الفوازير وتسافر إلى أميركا
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أكد مكتب الفنانة هيفاء وهبي في بيان صدر عنه ان الفنانة 
رفض���ت عرضا قدم إليها من قب���ل تلفزيون احلياة لتقدمي 
الفوازير واعتذرت عن هذا العرض ألس���باب خاصة، واكد 
البيان ان هذا ينفي كل ما تتناقله بعض الصحف واملجالت 

عن توقيعها العقد واستعدادها لبدء التصوير.
على صعيد آخر تستعد هيفاء للسفر في جولة أميركية 
يش���اركها فيها الفنان طوني كي���وان، اجلولة متتد حتى 13 
مارس تزور خاللها واليات عدة منها ديترويت، هيوس���ن، 

نيوجيرسي، الس فيغاس وغيرها.
من جهة أخرى بدأت القن���وات الفضائية بعرض كليب 
»انت تاني« لهيفاء والذي تلعب فيه دور محاربة وقد صور 

إدارة املخرج املصري محمد سامي.
يذكر ان هيفاء ونانسي كانتا سبب جرمية قتل في مصر 
حيث ان مركز »تال« مبحافظة املنوفية مبصر كان شهد منذ 
ايام جرمية قتل بش���عة بعد ان قام مواطن )30 سنة( بذبح 
سائق تاكسي )28 سنة( باملطواة في مشاجرة نشبت بينهما 
اثناء توصيل املجني عليه للمتهم ملنزله بسبب قيام السائق 
بتشغيل اغنية لنانسي عجرم ورفضه تشغيل اغنية لهيفاء 
وهب���ي كما طلب منه املتهم، ومت الق���اء القبض على املتهم 

واحيل الى النيابة للتحقيق.

ساندي تشّوه صورة هيفاء لتحقيق الشهرة
 خ���الل فت���رة ال تتعدى االي���ام االربع���ة، وزعت 
 الفنانة المصرية س���اندي بيانا اك���دت فيه انها على 
 عالق���ة غرامي���ة  ب���� »امبراط���ور الحدي���د« وه���و 
اللقب المعروف به زوج الفنانة هيفاء وهبي، وقالت 
انها التقته في »شرم الشيخ« وقد يصالن الى الزواج، 
ويبدو ان س���اندي من خالل بيانها تس���عى للشهرة 
على حس���اب الفنانات اللبنانيات من خالل تشويه 

صورتهن.
وجاء في البيان الذي تضمن س���ر لقاء س���اندي 
 وامبراط���ور الحديد في ش���رم الش���يخ: ش���وهدت 
المطربة المصرية ساندي خالل االيام القليلة الماضية 
باحد منتجعات ش���رم الش���يخ بصحبة رجل اعمال 
معروف يمتلك مصنع للحديد بعد لقاء جمع بينهما 
في حف���ل خاص باحد الفنادق الخمس نجوم المطلة 
على النيل حيث تبادال خاللها ارقام الهواتف المحمولة 
وأبدى خالل اللق���اء اعجابه بموهبتها الفنية، وتردد 
ان���ه قرر انتاج دويتو غنائي له���ا مع احد المطربين 

العالميين. ساندي

ُأصيبت بحالة نفسية سيئة ولجأت إلى الطبيب

سونيا تروي لـ »النواعم« كيف استعادت 
مالمح وجهها  بعد عملية تجميل مشبوهة

مأس���اة الفنانة الكويتية 
سونيا، التي تعرضت جلراحة 
جتميل مبركز طبي مشبوه، 
ادت الى تش���وه وجهها، ما 
أجلأها للخضوع الى عمليات 
اخرى لعالج هذه التشوهات 
ترويها للمشاهدين في برنامج 
كالم نواع���م الذي يبث على 

قناة mbc اليوم.
وتروي س���ونيا لبرنامج 
»كالم نواعم« قصة تصديها 
له���ذا املركز املش���بوه، عبر 
التي  القانونية  االج���راءات 
تتخذها لضمان حقها، السيما 
انه���ا اكتش���فت ان كوافيرة 

وليست متخصصة جتميل 
هي التي حقنتها في وجهها.

وتتحدث الفنانة الكويتية 
عن رحلتها في العالج باخلارج 
من اجل استعادة مالمح وجهها، 

بعد اجلراحة التجميلة.
كانت سونيا قد صرحت 
من قبل بأنها تعرضت للحقن 
مبادة ضارة وغير طبية ما 
دفعها الى تقدمي شكوى ورفع 
دعوى قضائي���ة ضد مركز 

التجميل.
انها اصيبت  وأوضح���ت 
بحالة نفسية سيئة وترددت 
على اكث���ر م���ن طبيب كي 

يخرجها من ازمتها، وابتعدت 
عن الس���احة الفني���ة لفترة 
طويلة، وانسحبت اجتماعيا 
من مخالطة الناس بس���بب 
البش���ع، ثم قررت  مظهرها 
السفر الى تايلند حيث يوجد 
طبيب مختص في البش���رة 
وخضعت حتت يديه لثالث 
عمليات ترميم جراحية على 

فترات متباعدة.
واشارت الفنانة الكويتية 
الى ان وجهها استعاد نضارته 
ومالمحه ثانية، مؤكدة ان هذه 
العمليات اجلراحية كبدتها 

مبالغ طائلة.

سونيا قبل استعادة مالمح وجهها وبعدها

دمشق ـ هدى العبود
ال يختلف اثن����ان على أن أمين رضا هو أحد أبرز جنوم الكوميديا 
في س����ورية والوطن العربي لكن رضا ليس جنما كوميديا فحسب بل 
هو أيضا من أهم املمثلني السوريني القادرين على أداء األدوار املركبة 
والصعبة ب����ل ومن املمثلني القالئل القادري����ن على التمثيل مبختلف 
اللهجات كما أن عمله الفني ال يقتصر على التمثيل بل ميتد إلى الغناء 
واإلش����راف الفني ووضع النصوص.. »األنباء« كان لها احلوار التالي 

مع النجم القدير:
ما س��ر غيابك عن اجلزء الرابع من مسلسل »باب احلارة« رغم تواجدك 

العام املاضي في اجلزء الثالث؟ 
مخرج العمل بسام املال ميلك القرار األول واألخير في األسماء التي 
ستلعب أدوارا في املسلسل وهو يتعامل مع العمل في كل جزء وكأنه 

مسلسل جديد مختلف عن سابقه لذلك سبق أن استبعد عباس النوري 
ونزار أبو حجر وسامر املصري ومن ثم أنا، وهنا أود أن أؤكد أنه 

فيما لو عرضت علي املش����اركة في اجلزء الرابع كنت سأعتذر 
وذلك لسبب بسيط هو االبتعاد عن التنميط ألن الشخصية 
كانت امتدادا للجزء الثالث دون أي إضافة درامية بل مجرد 

شخص عنيد مصر على األخذ بالثأر مهما كلف األمر.
رغ��م انتقادات��ك الدائم��ة ألعم��ال البيئة الش��امية إال أننا 
ش��اهدناك في أكثر من عمل ينتمي إلى ه��ذا النوع..أليس في 

ذلك تناقضا؟ 
في أي مهنة س����واء كانت جتارية أو إدارية أو إبداعية 
علينا أن نقر بوجود ما يس����مى متطلبات السوق، ومهما 
كانت الرسالة التي يسعى اإلنسان إليصالها فإن عليه أن 

يبقى ضمن شروط اللعبة لذلك فأنا أريد أن أؤكد أنني غير 
موافق على أعمال البيئة الشامية رغم مشاركتي بها، وللعلم 

فأنا اختصرت مش����اهدي في اجلزء األول من مسلس����ل »أهل 
الراية« إلى خمسني مشهدا فقط بدال مما يزيد على املائة، الفنان 

مصطفى اخلاني حقق شعبية هائلة نتيجة دور النمس رغم أنه 
قدم دورا مركبا وأجمل بكثير في مسلسل »الزير سالم« ومع 

ذلك بقي مجهوال بالنس����بة لكثيرين وأنا اكتش����فت أن 
البع����ض عرفوني فقط من خالل دور »أبو عرب« في 

»باب احلارة« لذلك على املمثل أال يبتعد عن شروط 
السوق أحيانا.

ملاذا عدلت عن فكرة تعدد املخرجني في مسلسل 
»بقعة ضوء« اجلزء السابع؟

ل����م نتمكن من إلزام املخرج����ني بعقود معنا 
وبذل����ك لن نضمن وجودهم بش����كل دائم وفق 

اخلطة الزمنية وخصوصا أن النصوص ليست 
جاهزة بشكل كامل، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى فإننا باالعتماد على مخرج واحد هو 
ناجي طعمة نتجنب وضع اللوحات وبالتالي 

املخرجون في موقع املقارنة والتقييم.
هل من املمك��ن أن تعطينا حملة عن الكيفية 

التي سيظهر بها اجلزء السابع؟
نحاول االختصار قدر اإلمكان فأطول لوحة 
قد ال تتجاوز مدتها 12 دقيقة، وس����نعطي 
مساحة للتجريب وتقدمي كل ما هو جديد، 

وهناك أش����كال فنية جديدة ودور كبير 
للموسيقى في بعض اللوحات وركزنا 
بشكل خاص على انتشار الرشى والفساد 
اإلداري واحلكومي والبيروقراطية وما 
إلى ذلك مع نهائيات مفتوحة تس����تفز 

املشاهد وتدفعه للتأمل والتفكير.
سبق لألجزاء الستة األولى أن تناولت 
مواضيع مشابهة..أال تخشى من التكرار؟

ال يوجد تكرار أبدا وتركنا مساحة كبيرة لتسلية املتابع وإضحاكه 
كي ال ميل أبدا بالرغم من جدية األفكار وعمقها ومضمونها اإلنس����اني 

والذي يصل إلى السياسي في بعض األحيان.
بصراح��ة هل األنباء التي تتحدث عن خالف��ات بينك وبني الفنان أمين 

زيدان صحيحة؟
أنا وأمين زيدان أصدقاء والعمل بجانبه ممتع ألنه ميلك شخصية قيادية 
وله فضل علي واخلالفات التي حتدث بيننا كخالفات االخوة وتقتصر 

على األمور املادية دون أن متتد إلى األمور الفكرية أو الفنية. 
رغم وجودك الفاعل في الدراما السورية إال أننا لم نشاهدك في أي عمل 

تاريخي فما السبب؟
النجاح الكبير الذي حققته في الكوميديا جعل عددا من املخرجني 
يعزفون عن إس����ناد أدوار لي في املسلسالت 
التاريخي����ة رغم أن املخرجني هم أول فئة 
مطلوب منها االبتعاد عن تصنيف املمثلني 
بني كوميدي ودرامي وتاريخي، وهناك 
مس����ألة أخرى أن بعض املخرجني 
يفضلون املمثلني ذوي األجس����ام 

الضخمة في األعمال التاريخية.
متل��ك صوتا جمي��ال أال تفكر 

بدخول عالم الغناء؟
سبق لي أن قمت بتصوير 
ڤيديو كليبني وفشلت لسبب 
بسيط، وهو عدم وجود الدعم 
الكافي من قبل الشركة املنتجة، 
وجتربتي الغنائية كانت لصالح 
الدراما، وأعتقد أن التمثيل هو 
فن جامع كون����ه يحتوي كل 

الفنون.

أيمن رضا


