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الفنية

مطرب شاب قاعد يهاجم بعض 
زمالئه في صفحته بالفيس بوك 
ويطالبهم باالبتعاد عن الغناء النه 
هذا »أحسن« بالنسبة لهم علشان 
ما يحوشهم احباط مثل ما يقول.. 

قول لنفسك هاحلچي ياحلبيب!

ممثلة خليجية »اعطت« من 
عمرها الكثير مثل ما تقول علشان 
الفنية  الساحة  تبرز اسمها في 
اللي ش���افته من املنتجني  بس 
واملخرجني خالها تفكر باالعتزال.. 

اهلل يعينچ!

ابتعاد عطاء
مقدم���ة برام���ج رفعت 
شكوى ملسؤولينها في القناة 
ضد معدي برنامجها احلواري 
بسبة انهم مو معطينها فرصة 
الظهار ثقافتها عالشاشة.. 

خير ان شاء اهلل!

ثقافة

طوت مرحلة الشقاوة كفتاة مدللة

نيكول: شعرت بالنضج عندما غّيرت لون شعري 

ان جاءتها الفرصة المناس���بة 
بعد ثالث س���نوات بفيلم »8/1 
دستة اشرار« من اخراج رامي 

عادل امام.

يكرهونها، واوضحت انه بعد 
الفيلم عرض عليها العديد من 
االعم���ال الفنية من خالل دور 
االغراء وهو م���ا رفضته، الى 

القاهرة – سعيد محمود
اللبنانية  الفنان���ة  فاجأت 
نيكول سابا الجمهور بتغيير 
لون شعرها الى البني وهي التي 
تعرف عليه���ا الجمهور كفتاة 
شقراء صاحبة شعر ذي لون 
ذهبي اش���قر، وظلت به فترة 
طويلة م���ن بدايته���ا الفنية، 
حي���ث صرحت ف���ي حوارها 
لبرنامج »سكوت هنغني« مع 
االعالمية مفيدة شيحة، بأنها 
قام���ت بتغيير لون ش���عرها 
لتطوي مرحلة في حياتها وهي 
مرحلة الشقاوة كفتاة صغيرة 
 مدللة، وانها م���ع تغيير لون 
شعرها للبني ش���عرت بأنها 
اكثر نضجا، مشيرة   اصبحت 
ال���ى انه���ا ارادت م���ن خالل 
 تغيير لون شعرها ابعاد نظر 
المنتجين عنها والذين دائما ما 
يعرضون عليها ادوار االغراء، 
وتعريفهم بأنها اصبحت اكثر 

نضجا.
واشارت نيكول الى انها لن 
تقدم اعمالها الغنائية على سي 
دي يحمل اس���مها بالرغم من 
نجاحها، وذلك النها تفضل ان 
تقدم اغنية س���ينغل وتنجح 
عندما تصوره���ا، بدال من ان 
تنتج ألبوما غنائيا به عش���ر 
اغنيات، وال تنجح منه سوى 
اغني���ة واحدة وتفش���ل باقي 
االغاني، هذا بخالف الخسائر 
التي من الممكن ان تتعرض لها 
بسبب سرقة االغاني والقرصنة 

المنتشرة على االنترنت. 
ونفت نيكول مقولة ان الفنان 
عادل امام جاملها، عندما جعلها 
تشترك معه في فيلم »التجربة 
الدنماركية«، مؤكدة في الوقت 
نفسه أنه فتح لها باب الشهرة 
والنجومية بمصر، مضيفة ان 
ذلك الفيلم اوجد عقدة ايجابية 
وسلبية للناس الذين احبوها 
والذين غاروا منها، وانها بسبب 
الفيلم عرفت من الذين يحبونها 
ويتمنون لها الخير ومن الذين 

نيكول سابا

بيروت ـ بولين فاضل
من باب ادارة األعمال دخلت رميا كركي مجال 
التلفزيون فمجال الكتابة فأثبتت انها ولدت لتكون 
ف����ي هذين املجالني. آخر برنام����ج قدمته رضيت 
عنه رغم ان طموحها أكبر من ذلك، أما أول كتاب 
أصدرته فس����عيدة بأصدائه، خصوصا ان طبعة 
ثانية ُتطلب منه، بني التلفزيون والكتابة تتوزع 
رميا كركي، أما التمثيل فال يبدو بعيدا عن ميولها 

ومواهبها.
»األنباء« التقت رميا فإلى التفاصيل:

كم يشبهك برنامج »أنا وياك« وما الهدف منه؟
أميل الى البرامج التي تعنى بالعالقات اإلنسانية 
وفي هذا البرنامج أحببت ان يظهر الضيوف على 
انهم أش����خاص على غرارنا وغير مثاليني يعني 
يش����بهون الناس في وجعهم وغضبهم وحزنهم 
وحتى في عالقتهم الزوجية غي����ر املثالية. كلنا 
في مكان معني لدينا قصصنا غير املضيئة لذا ما 
حاولت فعله هو إقناع ضيوفي بأن يتحدثوا عن 
املشاكل الزوجية وعدم االتفاق في بعض األحيان 

وفي رأيي هذا ما يجعل الناس حتترمهم أكثر.
هل كانت عملية اإلقناع هذه سهلة؟

كانت س����هلة مع البعض وصعبة مع البعض 
اآلخر، الذي يحرص على إبقاء مساحة من حياته 

معتمة.
رمب��ا هذا البع��ض يرى في احلدي��ث عن أموره 

اخلاصة نوعا من نشر الغسيل؟
هو ليس بنشر غسيل. الزواج هو من أصعب 
العالق����ات في الدنيا و»ب����ّدو الواحد يتعب حتى 
ميشيه«، من هذا املنطلق جميل ان يقول اإلنسان 
أين حالوة هذه التجربة وأين تعبها ومرارتها، وهذا 
األمر كما سبق وقلت يصب في مصلحة الضيوف 

ألنه يقربهم من الناس. 
واضافت أتذكر حلقة شذا عمر مع زوجها اإلعالمي 
م����روان املتني وكانت حلقة ممي����زة ألن تركيبة 
زواجهم����ا مختلفة ومميزة، ف����كل منهما من دين 
مختلف وهذا هو زواجها الثاني وأبناؤها من زواجها 
األول ينش����أون في كنف زوجها الثاني وكل ذلك 
جعل احللقة دسمة وشيقة، حلقة الزوجني طوني 
أبوجودة وكارال حداد كانت بدورها مميزة لكون 
الناس تعرفوا خاللها الى ثنائي جميل وناضج، 
فصحيح هذان الشخصان يعطياننا الضحكة لكنهما 
ناضجان جدا وقد كبرا سويا وصنعا معا عالقة 
جميلة، حلقات البرنامج كانت برمتها موفقة وأنا 

راضية جدا عنها.
هل هذا يعني ان البرنامج يرضي طموحك؟

طموح����ي أكبر من ذلك بكثير لكن يبدو 
اني في التلفزيون أصعد السلم درجة درجة. 
برنامج »أنا وياك« جميل وانا احب البرامج 
الهادئة واالستفزاز الذكي والناعم الذي ال 
يهدف الى مضايقة الضيوف بقدر ما يهدف 

الى دفعهم للكالم.
تس��ألني في برنامجك عن احلياة الزوجية 
لضيوفك، ولكن لو ُسئلت عن حياتك الزوجية 

ماذا تراك تقولني؟
في حياتي كما في حياة اجلميع األبيض 

واألسود والرمادي، أحيانا أقبل باألسود وأحيانا 
أخرى أغضب وأمترد عليه، أحيانا أخطط للثورة 

على أمر م����ا وأحيانا أخرى أطنش. في الزواج 
ليس مبقدور أح����د ان يغير اآلخر لكن مبقدوره 
ان يكون ذكيا لكي يعرف أين تصح القناعة وأين 

تصح الثورة.
كيف تقيمني كتابك »الليلة س��أعترف« بعد مرور 

مدة على صدوره؟
سعيدة جدا بالنتيجة حتى ان الناشر حدثني 
أخيرا إلصدار طبعة ثانية منه ألن ثمة طلبا عليه 

في الدول العربية.
كي��ف اكتش��فت ميلك الى الكتاب��ة خصوصا ان 

اختصاصك اجلامعي بعيد عن هذا املجال؟
االشارات بدأت منذ أيام اجلامعة حني اخترت 
مادة أو »كورس« يضع فيها الواحد أفكارا هي نوع 
من النقد لكتب معينة واتذكر ان االس����تاذ حينها 
قال لي: »ما كتبته ليس نقدا بل يستحق ان يكون 
كتابا وانت أهم من الكاتب الذي تكتبني عنه«. في 
ذلك احلني لم آخذ األمر على محمل اجلد بل كنت 
اعتقد ان أساتذتي فرحون بي ملجرد كوني تلميذة 

تكتب أفكارا جميلة.
هل ستكررين جتربة الكتابة؟

»حسب الهمة« لست من األشخاص الكثيفي 
االنت����اج واحتاج الى 3 أو 4 س����نوات كي أصدر 

كتابا.
ماذا تقولني عن ميلك الى التمثيل؟

ظهرت أيضا اشاراته أيام الدراسة يوم اخترت 
»كورس« مسرح مع املمثل زياد أبوعبسي الذي قال 
لي بعد نيلي عالمة مرتفعة جدا: »اتركي البيزنس 
واجتهي نحو الفن« اليوم إذا جاءتني فرصة متثيل 
جيدة جدا أدرسها لكن إذا قال لي أحد العارفني بهذه 
املهنة انت ال تصلحني لها، »بروح وبقعد ببيتي« 
أعرف قيمة نفسي جيدا لكن في الوقت نفسه اعرف 
حدودي وبالتالي عندما أدرك اني في مكان ميكن 

أال أحلق فيه انسحب كي ال أحتطم.

نزاع »بناتي« 
بين مذيعات »فنون«!

مفرح الشمري
كشفت مصادر ل� »األنباء« انه لم يتم حتى هذه اللحظة حتديد 
مقدمات البرنامج املنوع »بناتي« املزمع عرضه على شاشة قناة فنون 
في اكتوبر املقبل على الرغم من اختيار القائمني عليه للمذيعات عبير 
الوزان وعهود احمد وحنان جابر لتقدميه، اال ان االخيرة ابدت رغبتها 
في عدم الظهور مع زميلتيها عبير وعهود الس����باب قالت انها حتتفظ 

بها لنفسها!
واضافت املصادر انه مت ابالغ عبير وعهود برغبة حنان في عدم املشاركة 
فلم تبديا اعتراضا وانسحبتا من البرنامج دون اثارة اي مشاكل، مشيرة 
انه مت اس����ناد برنامج »اول مرة« للمذيعة عبير الوزان، بينما »كالكيت« 

حلنان جابر.
من جانب آخر اوضحت املصادر انه بعد ان مت االتفاق على ان تش����ارك 
حنان جابر مذيعة اخرى في تقدمي برنامج »بناتي«، وبعد تصويرها حللقة 
منوذجي����ة لبرنامج »كالكيت« اعتذرت ع����ن تقدميهما ما جعل ادارة »فنون« 

تستبعدها نهائيا من دورة اكتوبر املقبل.
واس����تطردت املصادر: بعد اعتذار حنان رأى القائم����ون على برنامج »كالكيت« 
االستعانة باملذيعة شيماء املسباح التي رحبت باالمر في البداية، لكنها هي االخرى 
وبعد تصوير احللقة النموذجية اعتذرت مؤكدة انه ال يضيف لها اي 
شيء، ما وضع فريق العمل في حرج شديد امام املسؤولني في 
القناة، وبعد احملاوالت مع شيماء املسباح وافقت 
على املش����اركة في تقدمي برنامج »بناتي« 
مع زميلتها عبير الوزان بينما برنامج 
»كالكيت« سيتصدى لتقدميه مذيعة 
او مذيع خاصة ان فكرته تعتمد على 

االخبار الفنية.
وذكرت املصادر ان دورة اكتوبر 
البرامجية ستشهد مفاجآت جميلة 
ملشاهدي قناة فنون خاصة ان 
هن����اك محاوالت م����ع الفنانة 
مالك لتش����ارك ف����ي التقدمي 
البرنام����ج االجتماعي  في 
»س����والف« مع املذيعة 
ندى فاض����ل والفنان 

خالد العجيرب.

إليسا احتلت المركز الثالث وميريام الرابع ونانسي تراجعت إلى التاسع

هيفاء أكثر امرأة عربية إثارة في اإلعالم 
احتلت املغنية هيفاء وهبي صدارة قائمة »أكثر النس���اء 
العربيات إثارة في وسائل اإلعالم العربي«، في استفتاء قامت 
به مجلة »سيتادين« الشهرية باملغرب، ونشرت نتائجه في 
عددها لهذا الشهر، فيما حصلت املغربية صوفيا السعيدي على 
املركز الثاني، تليها الفنانة اليسا، أما املركز الرابع فحصلت 
عليه ميريام فارس، فيما احتلت السورية جيني اسبر املركز 
اخلامس، وذلك بعد منافس���ة قوية مع اللبنانية نيكول سابا 
التي احتلت املرتبة السادس���ة، بينم���ا تأخرت جنمات مثل 
نانس���ي عجرم الى املركز التاسع، بعد املذيعة ماريال بعيني 
في املركز الس���ابع، وس���يرين عبد النور املركز الثامن. هذا 
ودخلت مقدمة برنامج »حديث البلد« اللبنانية منى أبوحمزة 
ألول مرة استفتاء مغربيا احتلت املركز العاشر، أما اإلعالمية 

اللبنانية نادين اغناطيوس فقد جاءت في املركز احلادي عشر 
ودومنيك حوراني في املركز الثاني عشر، فيما احتلت املركز 
الثالث عش���ر الفنانة مايا دياب عضوة فريق فور كاتس، أما 
كارول س���ماحة ففي املركز الرابع عشر، فيما جاءت عارضة 
األزي���اء اللبنانية انابيال هالل في املركز اخلامس عش���ر، أما 
اإلعالمية املصرية وفاء كيالني فقد استحقت املركز السادس 
عشر، بفارق بسيط بينها وبني عارضة األزياء اللبنانية الميتا 

فرجنية التي احتلت املرتبة 17.
وكان اجلمال املغربي حاضرا أيضا، حيث احتلت عارضة 
األزي���اء املغربية أمينة عالم املرتب���ة 18، وتلتها ملكة جمال 
املغرب إميان الباني، وجاءت كرمي���ة أدبيب عارضة األزياء 

املغربية في املرتبة العشرين.

..ونانسي عجرم باملرتبة التاسعة ميريام فارس باملرتبة الرابعة إليسا باملرتبة الثالثة حنان جابر

عبير الوزان

في حياتها األبيض واألسود والرمادي

ريما: »أنا وياك« ال ينشر غسيل ضيوفه


