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مط���رب »ح���س« ان ألبومه 36
األخير ما حقق نتائج طيبة عند 
جمهوره، هاأليام يفكر انه يسوي 
اغنية »سينغل« أحلانها وكلماتها 
غريب���ة بعدما نصحه واحد من 

ربعه.. خير ان شاء اهلل!

ممث���ل ش���اب هوايت���ه زلغ 
ب���ني ربعه واملنتجني  الوايرات 
واملصيبة ليما يواجهونه ينكر 
باللي مسوي فيهم ويروح حق 
املنتجني علش���ان ينتصر لهم.. 

فوق شينه قواة عينه!

نصيحة وايرات
مقدم برام���ج يعتقد انه 
النجوم ميش���ي  صار جنم 
رافع خشمه مع انه برامجه 
عادية ومو »راحم« املشاهدين 
من مالقته الزايدة.. صچ اي 

شي!

برامج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تخرج عن صمتها: ليس لدي ابنة اسمها زينب

قمر تلجأ إلى القضاء المصري
 إلثبات زواجها من والد طفلها

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
عاد ال���ى الواجهة االعالمية مل���ف زينب ابنة 
الفنانة هيفاء وهبي الذي يبدو أنه سيثير اجلدل 
خالل الفترة املقبلة، خاصة بعد أن كش���فت فيه 
هيفاء للمرة األولى في حوار مسجل مع صحيفة 
»عني« األسبوعية أنها ليست لديها ابنة كما تردد 
منذ ظهورها على الساحة الفنية، هذا في الوقت 
الذي عرض تقرير أعدته مجلة »سيدتي« في عددها 
الصادر صباح امس أن جد زينب يسعى جلمعها 
مع والدتها وان االبنة تربت لفترة في كنف عمتها 
على انها أمها الى ان علمت منذ سنوات قليلة ان 
هيفاء هي والدتها احلقيقية. ومن هنا يبقى السؤال: 
ما السبب الذي حمل هيفاء اليوم على نفي وجود 
ابنة لها في حني تكتمت كل هذه السنوات على نفي 
اخلبر الذي اخذ حيزا في وسائل االعالم، خاصة ان 
هيفاء التي كانت أطلت مع االعالمي طوني خليفة 
في برنامج »ساعة بقرب احلبيب« وذرفت الدموع 
عندما س���ألها عن ابنتها التي منعت من رؤيتها؟ 
وأيضا نس���أل ملاذا اليوم يسعى جد زينب للقاء 

االبنة بوالدتها؟
وأكدت هيفاء ف���ي اطاللتها مع »عني« أن خبر 
ان لديها ابنة من املمكن أن يكون مبنيا على سوء 
فهم لظهورها مع أختها الصغرى. قالت هيفاء: أنا 
لم أجنب وليست لدي ابنة اسمها زينب كما يدعي 
البعض، وقد يكون األمر اختلط على البعض عندما 
شاهدوني في صورة جتمعني بأختي فظنوا أنها 
ابنتي. وجاء هذا التصريح ردا على س���ؤالها عن 
الس���بب احلقيقي وراء تغيبها عن حضور حفل 

زفاف ابنتها الوحيدة من زوجها األول.

 عبدالحميد الخطيب
بعفويتها املعه����ودة حلت الفنانة 
القديرة حياة الفهد ضيفة على برنامج 
»هال وغال« م����ع املذيعة املتألقة ناديا 
بركات في حلقة خاصة من إعداد نوال 
نصر وإنت����اج غدي ياغ����ي، عرضت 
مس����اء امس األول على قناة أبوظبي 

االمارات.
وقد اس����تهلت ام س����وزان احللقة 
بالتحدث ع����ن »األلقاب« وقالت عنها: 
جميلة ألنها متيز اإلنسان ولكن بالنسبة 

لي أفضل »الفنانة حياة الفهد«.
وأضافت: انا ضد االعمال العادية التي 
تعالج أفكارا سطحية لذلك أركز على 
قضايا تهم األسرة وأحب ان يتضمن 
العمل الفني رسالة، مؤكدة انها قررت 
ان يكون لها عمالن في السنة أحدهما 
في شهر رمضان املبارك واآلخر خارجه 

لتجنب كثرة الظهور.
واس����تطردت: لم أقصد الثنائيات 
في أعمالي الدرامية ولكن صادفت اني 
عملت أكثر من عمل مع الفنانني أنفسهم 
فتشابهت الوجوه، مستذكرة انها بدأت 
مع فرقة »بوجسوم« وكان كل املشاركني 
معها رجاال إال هي املرأة الوحيدة وقالت: 
أدين له����م بالفضل ألنهم أخذوا بيدي 

وساعدوني في بداياتي.
وزادت: الشيء الذي يحزنني هذه 
األيام انه ال توجد احملبة واأللفة التي 
كانت في أيام زمان، حيث طغت املصلحة 
الش����خصية على العالقات اإلنسانية 
وهذا مؤشر خطير على تراجع األخالق 
عند البعض ما يضر بصورة الوسط 

الفني عامة.
وعن اجتاهها للتقدمي قالت أم سوزان: 
عندما منعني والد ابنتي س����وزان من 
التمثيل اجتهت ال����ى ان أكون مذيعة 
ربط في األخبار وإعداد البرامج حتى ال 
أبتعد عن الشاشة، ملمحة الى ان أقرب 
برنامج الى قلبه����ا هو »قصة أغنية« 

الذي كان من إعدادها.
وأضافت: أنا إنس����انة أس����ير على 

 القاهرة ـ سعيد محمود
تن����وي الفنانة اللبنانية قمر رفع دع����وى قضائية أمام احملاكم 
املصري����ة ضد والد طفلها »جيني« ال����ذي أجنبته منذ أيام في أحد 
املستشفيات اللبنانية من أجل إثبات أبوته لطفلها واعترافه به.وأكدت 
أن اللج����وء للمحاكم املصرية جاء لع����دم اعتراف القضاء اللبناني 
بالزواج العرفي لذا قررت مقاضاة زوجها في مصر خاصة ان حتليل 
إثبات النسب بال� DNA كفيل بإعادة احلق ألصحابه واعتراف والد 
طفلها حيث التزال حتى اآلن مصرة على عدم اإلفصاح عن اس����مه 
مكتفية بأن����ه رجل أعمال ومن عائلة عريق����ة ومحترمة في مصر 
ارتبط بها بعالقة حب وقام بالزواج منها عرفيا واش����ترط ذلك الن 
لديه أسرة وعائلة وحتى ال يتسبب اقترانه بها في أي مشاكل وقد 

وافقته على طلبه ألنها حتبه.
قمر تفرض ستارا سريا حول جنينها خشية تعرضه ألي أذى، 
مشيرة إلى أنها مصممة على موقفها بإمهال والد الطفل مهلة للتفكير 
والتفاهم ولو لم يعترف بابنه وزواجه منها فستعلن أمام املأل احلقيقة 
كاملة ولن تسكت عن حقها أبدا مثلما فعلت هند احلناوي مع الفنان 
احمد الفيشاوي.الفنانة اللبنانية املثيرة للجدل منذ احترافها الغناء 
منذ عامني أكدت أن العناية اإللهية أنقذتها من املوت خالل إجرائها 
عملية الوالدة القيصرية والتي متت قبل املوعد احملدد له بس����بب 

سوء حالتها النفسية مما انعكس على جنينها.

الفنانة القديرة 
حياة الفهد

الفطرة والناس تسميني فنانة شعبية، 
وال أنكر انني اجنرفت وراء أعمال دون 
املستوى في فترة من الفترات من أجل 
املادة ومجاملة لزمالئي ولكنني أحزن 
جدا عندما تع����رض هذه االعمال مرة 

أخرى.
وتطرقت أم س����وزان الى مشكلتها 
مع الفنانة هدى حس����ني حيث قالت: 
في يوم من األيام قابلتها وجها لوجه 
ولم تسلم علي، ألني قلت كلمة حق، 
ولم أكن أمتنى لها الطالق خاصة انني 
اعتبرها مثل ابنتي او أختي الصغيرة 
واملشكلة هي انه عندما كان لديها خالف 
مع طليقها، كلمن����ي احد الصحافيني 
وسألني عن رأيي في اخلالف بينهما 
وقلت انه يجب على هدى ان تستوعب 

املوقف، خصوصا انها اكبر من زوجها 
سنا فهي تس����تطيع احتواء املشكلة، 
وتس����اءلت بعدها: أين اإلساءة لهدى 

في هذه العبارة؟!
وبسؤالها عن رفضها الدراما املصرية 
أجابت: جاءتني عروض من مصر ولكنهم 
حاولوا ان يس����تغلوا اسم حياة الفهد 
دون أن يضيفوا لها ش����يئا وأنا أصر 
على أنن����ي إذا عملت أعماال عربية ان 

يكون الدور خليجيا وله هدف.
وع����ن اجلوائز التي حصلت عليها 
قالت: احتفظ بها في مكتبتي واجلائزة 
تعطيني دافعا وليس شرطا ان تكون 
مادي����ة، ملمحة الى انه����ا لوال القراءة 
واملوهبة ما كتبت وال ألفت، مشيرة في 
الوقت نفسه الى انها تعشق القصص 

سمحت لزوجها بأن يتزوج عليها.
ووجهت رس���الة الى هند البلوش���ي 
قالت فيها: قللي الظهور وأكثري االختيار 
ألنك فنانة عندك حس عجيب. وبالنسبة 
ملشكلتها مع الفنانتني هبة الدري وزهرة 
اخلرجي قالت ام سوزان: لقد وعدت زهرة 
اخلرجي بشخصية جميلة ولكنها لم تقتنع 
بها واختلفنا على وضع اسمها على »التتر« 

في مسلسل »الداية«، اما هبة الدري 
فباعتني من أج���ل عمل آخر 

وافترت علي عندما قالت 
اني طلب���ت منها ان 

تلبس لبسا خالعيا، 
وهذا غير صحيح 
أبدا، وأنا أصال 
اطلب  بطبعي 
م���ن املمثالت 
يلبس���ن  ان 
ثيابا طويلة 

وواسعة!

حياة الفهد: اختلفُت مع الخرجي بسبب »الداية«.. والدري باعتني وافترت علّي!

هبة الدري زهرة اخلرجي 
املترجم����ة وخصوصا األدب  العاملية 
الروس����ي.وحول س����بب تنحيها عن 
منصب في نقاب����ة الفنانني ردت: ألن 
الصراعات بدأت على الكرسي فوجدنا 
نقيبني ونقابتني، وهذه السنة الثالثة 
الفنانون منها،  للنقابة ولم يس����تفد 
وطالبت بفض هذه النقابة وتش����كيل 
نقابة جديدة ورشحت لرئاستها العمالق 

عبداحلسني عبدالرضا.
وعلقت ام سوزان على ما يقال عن 
إبراهيم الصالل بأنه  زواجها بالفنان 
إشاعة، وقالت: انا غيورة بطبعي ولذلك 
لم أعمر مع أزواجي السابقني كثيرا ولو 
كنت متزوجة ملا قبلت أن يتزوج زوجي 
علي »كان دبحته«، مشددة على ان املرأة 
العاقر الت����ي ال تنجب هي عظيمة اذا 

أكدت أنها »غيورة« ولو كانت متزوجة لما قبلت أن يتزوج عليها زوجها ..»كان ذبحته«


