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دوللي شاهين

ابدى املنتج نايف الراش���د انزعاجه مما اسماه 
»اجت���رار« الفنانة مروة محمد خلبر مش���اركتها 
قبل استبعادها من التصوير في اجلزء الثالث من 
مسلسل »شر النفوس«، واش���ار الراشد بحسب 
»الوطن« السعودية الى ان املوضوع اخذ اكبر من 
حجمه الطبيعي وانه سئم من احلديث حول هذا 
املوضوع، قائال: لدي ما هو اهم من هذا املوضوع، 
مؤكدا انه يعتزم وقف سلس���لة »ش���ر النفوس« 
والبدء في عمل جديد، واشار الى ان ما قالته مروة 
يحدث في كواليس جميع املسلسالت من ترشيح 
اسماء واستبعاد اخرى طبقا ملا تقتضيه طبيعة 

العمل الفنية.
وعن تصريحه عبر برنامج »ابشر« بانه استبعد 
الفنانة بسبب تعاليها على فريق انتاج البرنامج، قال 
الراشد: لم اكن اود اثارة هذا املوضوع عبر احللقة 
ولكني فوجئت بهذا الس���ؤال من مقدم البرنامج، 
وكما قلت من قبل من املمكن ان اجتاوز اي امر لكن 
االساءة الى اي فرد من افراد قسم االنتاج لدي امر 

ارفضه وال اقبل به من اي فنان او فنانة كانت.

ممثل ش���اب »أش���عل« 
ف���ي قل���وب ربعه  الغيرة 
بعدما أعلن العودة للتقدمي 
علشان يثبت لهم انه للحني 
مطلوب جماهيريا.. احلمد 

هلل والشكر!

عودة
مقدم برامج إذاعية »حس« 
انه املس���ؤولني م���ا يبونه 
والدليل ان���ه مو موعطينه 
اي برامج في الدورة احلالية 
ويفكر انه ينتقل لقطاع آخر.. 

خير ان شاء اهلل!

انتقال
ممثل���ة »عب���رت« ع���ن 
اس���تيائها من أحد املنتجني 
اخلليجيني اللي قاعد يقول 
حق ربعه انه سبب شهرتها 
في الفترة احلالية.. الشرهة 

مو عليه عليچ!

شهرة

فاطمة العبداهلل: هل المفروض أن أنام 
في لوكيشنات التصوير ألثبت أني موجودة؟

عّبرت عن سعادتها بما وصلت إليه وترى نفسها أكثر نضجًا من السابق

عبدالحميد الخطيب
تواصل المذيعة فاطمة العبداهلل خطواتها في 
الوسط الفني بثبات مؤكدة انها أصبحت أكثر 
نضجا عن الس���ابق، ومشيرة في الوقت نفسه 
الى ان في جعبته���ا الكثير من المفاجآت وانها 
ستركز على التمثيل الفترة المقبلة بعد نجاحها 

في االعمال الدرامية التي شاركت فيها.
»األنب���اء« التقت فاطمة في هذا الحوار فالى 

التفاصيل:
ه����ل تعتبري����ن نفس���ك م��ن المذيع��ات 

المحظوظات؟ 
أنا انسانة محظوظة في حياتي عموما وذلك 
لقربي من ربي ورضائي بقضائه وقدره والحمد 
هلل عل���ى كل ما حباني به من نعم وعلى كل ما 

منعني عنه.

برنامج يومي

لكن البعض يقول ان��ك تعانين من قلة الفرص 
اإلعالمية؟ 

كيف، وأنا أق���دم برنامجا يوميا على الهواء 
مباشرة عبر شاشة »سكوب« مدته ساعة ونصف 
الساعة وقدمت برامج في جميع المناسبات من 
رأس السنة ويوم الحب واألعياد وتنقلت بين 
عدة محطات وبرامج انتاج خاص ومسلسالت 
تلفزيونية وعرضت علي أهم المحطات الفضائية 
العربية وموجودة اعالميا من خالل الوس���ائل 
المطبوعة والمرئية والمهرجانات واالفتتاحات 
لمعارض وغيرها في عمر 3 سنوات اعالمية وفنية 
فقط، ان لم يكفني هذا فهل المفروض ان أنام في 
لوكيشنات التصوير مثال ألثبت اني موجودة؟ 

أنا سعيدة ومرتاحة بما وصلت اليه.
كيف ترين نفسك حاليا مقارنة بالسابق؟ 

أكثر نضجا واستقرارا وقدرة على التعامل 

مع الجمهور والكاميرا ووسائل االعالم، فالفن 
صقلني وعلمني الصبر وااللت���زام بالمواعيد 

وترتيب جدول أعمالي.
قي��ل ان طالقك من المذيع رائد الماجد أثّر على 

مستواك؟
الطالق والزواج شأن خاص وقسمة ونصيب 
وليس له عالقة ال من قريب وال من بعيد بالفن 

او غيره. 

وجهة نظر

كي��ف تري��ن البرام��ج االجتماعية؟ وما س��ر 
انتشارها؟

البرامج االجتماعية تحاكي األسرة ككل والعائلة 
تستطيع ان تجتمع حول الشاشة وتتباحث في 
موضوع الحلقة، وما يميز تلفزيون »سكوب« 
عن اآلخرين ان العائلة تستطيع المشاركة وطرح 
أفكارها والتعبير عن وجهة نظرها عبر الشات، 
وال نغفل ايضا ان هذه النوعية من البرامج تقدم 
المعلومة والنصيحة المفيدة وتحاول توعية الفرد 
وحل بعض المشكالت االجتماعية التي انتشرت 

وأصبحت سمة من سمات مجتمعنا. 
ما الذي تطمحين إليه؟

لقد حقق برنامجي »بيتي« على قناة »سكوب« 
طموحا يراودني قبل دخولي للمجال فهو متنوع 
وش���امل ويظهر قدرتي على التعامل مع جميع 
شرائح الضيوف بأسلوبي ونكهتي الخاصتين 
كمذيعة، ولكنني سأركز أكثر على التمثيل في 
الفترة القادمة ففي جعبتي الكثير الذي لم أقدمه 
وقد حصلت على أفضل وجه نسائي جديد في أول 
عمل درامي لي وهو »شر النفوس« الجزء االول 
وحصلت على أفضل ممثلة في »شر النفوس« 
الجزء الثاني واطمح للمزيد من التميز كممثلة 

في الفترة القادمة بإذن اهلل.

»دبي السينمائي« يكّرم صباح ..
وضعها الصحي يمنعها من حضور المهرجان

صدور حكم بسجن ديانا كرزون ثالثة أشهر

إي���الف: عب���رت الفنان���ة صب���اح أو 
»الشحرورة« كما يطيب ملعجبيها أن يسّموها 
عن فرحتها بعدما عرفت بتفاصيل تكرميها 
في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وقالت 
إنه���ا لم تعد خائفة عل���ى كل ما قدمته في 
حياتها مادامت ه���ذه األعمال محفوظة في 

ذاكرة اجلميع. 
وأكدت صباح ل�»ايالف« أن فريقا فنيا تابعا 
للجنة مهرجان دبي السينمائي الدولي زارها في 
منزلها والتقط لها صورا وسجل كلمة قصيرة 
ستبث خالل املهرجان. وقالت: حتدثت حوالي 
5 دقائق عن احلب والس����الم والفن الهادف، 
مشيرة إلى أن املبادرة مبثابة التقدير الرفيع 
والذي يعكس إعجابا بكل ما قدمه جيل بأكمله 

في حقبة ذهبية ولت لألسف.

وحول متكنها من السفر حضور املهرجان 
التكرميي شددت انه ثمة استحالة للسفر 
قائل���ة: ذلك يؤملني بش���دة، أين اليوم من 
األم���س، لم أكن أهدأ.. أتنقل من طائرة إلى 

أخرى ومن بلد إلى آخر.
يذكر ان التكرمي يأتي لعطاءات الفنانة 
صب���اح على مدى عقود في مجاالت الغناء 
الغنائي االستعراضي  والسينما واملسرح 
التمثيلي، وهي مجاالت تزخر فيها مسيرة 
صباح الفنية، خصوصا أنها لعبت أدوارا 
بطولية أمام كبار النجوم أمثال أنور وجدي 
ومحمد عبدالوهاب وعبد احلليم حافظ وفريد 
األطرش وغيرهم، فغنت ورقصت ومثلت 
باللهجتني اللبنانية واملصرية محققة جناحات 

جعلتها تتصدر جنمات جيلها.

بدأت القنوات الفضائية في بث 
ڤيدي���و كليب أغني���ة »زي القمر« 
للفنانة اللبنانية دوللي شاهني، والتي 
تعتبر أول دويتو لها مع الفنان سمير 
صبري وهي من إخراج زوجها املخرج 

باخوس علوان.
واملفاج���أة في االم���ر أن الطفلة 
الصغيرة الت���ي ظهرت في األغنية 
املصورة هي ابنة دوللي شاهني، وهو 
اخلبر الذي لم يتم نشره وال اإلعالن 
عنه من قبل عل���ى الرغم من بلوغ 

ابنتها »نور« أربعة عشر أسبوعا.
وأك���د املخرج باخ���وس علوان 
ل�»إيالف« أن دولل���ي كانت حامال 
بالفع���ل ووضعت ابنتهما نور قبل 
عدة أس���ابيع وه���ي تتمتع بصحة 
جيدة، مش���يرا إل���ى أن أول ظهور 
للطفلة الصغي���رة كان في األغنية 

املصورة.
ومن املتوق���ع أن تصدر دوللي 
ش���اهني أول ألبوماتها خالل األيام 
القليل���ة القادمة، وتنش���غل حاليا 
بالتحضير لأللبوم وألعمال سينمائية 
وتلفزيوني���ة جدي���دة تتكتم على 
تفاصيلها حتى توافق عليها بصورة 

نهائية.

دوللي شاهين تنجب في السر

هل تطرح هيفاء وهبي ألبومها 
في عيد األضحى بعيدًا عن »روتانا«؟

الراشد: سأوقف سلسلة »شر النفوس«

أنذرت هيفاء شركة إنتاجها عبر محاميها لتذكيرها 
مبستحقاتها وببنود العقد بني الطرفني.

ورغم التوتر بني هيفاء و»روتانا« اال انها تعمل 
عل���ى اجناز ألبومها حيث س���تطرحه من إنتاجها 
اخلاص في حال لم تتوصل و»روتانا« الى اتفاق، 
خاصة ان الشركة تعاني حتى اليوم من أزمة مالية 
حملتها الى عدم جتديد عقدها مع جنوى كرم حتى 
الساعة والى االستغناء عن عدد كبير من الفنانني 
ليبقى لديها فقط 20 فنانا من أصل 160 فنانا عربيا 

كانت تدير أعمالهم الغنائية وحفالتهم.
وستضم هيفاء أللبومها أغنيات باللهجتني املصرية 
واللبنانية وتتعاون مع نخبة من الشعراء وامللحنني 
في العالم العربي، ومنهم محمد النادي ورامي جمال 
ومحمد عاطف وخالد عز وهش���ام بولس ووسيم 
غزاوي وهادي شرارة ومنير بو عساف، واملوزعان 
أحمد إبراهيم وتوما.ولم حتدد بعد إن كانت ستضم 
سنغل »ياما ليالي« والتي طرحتها مؤخرا لأللبوم 
أم ال، خاص���ة أنه مت ضمها لأللب���وم العاملي بودا 
بار، وكانت الفنان���ة اللبنانية قد صورت األغنية 
مع املخرج يحيي س���عادة. ولن يضم األلبوم اية 
أغاني خليجية ألنها لم تعثر حتى االن على أغنية 

خليجية تشبهها.
وعلى صعيد التمثيل تقرأ هيفاء سيناريو فيلم 
لم تع���ط موافقتها عليه وفي ح���ال قررت املضي 
فيه س���يكون مع املنتج وليد صبري، وقد نفت أن 
يكون الدور الذي تقوم به في العمل هو بنت شقية 
وجدعة، مؤكدة انها رفضت فيلما يحكي عن السيرة 
الذاتية ألنها لم جتد نفس���ها في دور كهذا يتطلب 

ممثلة محترفة.
ه���ذا ونفت هيفاء اخلبر ال���ذي يتم التداول به 
عن سفرها للعالج في الواليات املتحدة األميركية، 
ملعرفة سبب تأخرها في اإلجناب والذي نشر مؤخرا، 
مؤكدة أنها سافرت أسبوعني مع زوجها إجازة بعد 
املجه���ود الكبير الذي بذلته واجلوالت الفنية التي 

شاركت فيها خالل الفترة املاضية.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تستعد الفنانة هيفاء وهبي لطرح ألبومها اجلديد 
حيث تعمل على اجنازه في عيد األضحى املبارك. 
ول���م يعرف ما إذا كان األلبوم س���يكون من إنتاج 
»روتانا« أو من إنتاجها اخلاص والسيما ان عالقة 
توتر تسود بني الطرفني العتبار هيفاء انها لم حتصل 
على حقوقها من الشركة من توزيع البوم األطفال، 
كم���ا انها ترى ان »روتانا« ل���م تنفذ بنود االتفاق 
املب���رم بني الطرفني جلهة ط���رح هيفاء ألعمال من 
إنتاج الشركة، حيث انه حتى اليوم ورغم عودتها 
الى الشركة السعودية منذ العام 2009، كل األعمال 
الغنائية التي طرحتها كانت من إنتاجها اخلاص. وقد 

أكد املنتج، محمد املجالي، أنه 
حصل على حكم قضائي بسجن 
الفنانة األردنية، ديانا كرزون، 
ملدة ثالثة أشهر أو دفعها الشرط 
اجلزائي في العقد املبرم بينهما 
واملقدر ب� 100 ألف دينار أردني، 
مشيرا إلى أن هذا احلكم صدر 
من احملكمة بناء على استئناف 
احلك���م الذي قدمته ديانا قبل 
أكثر من أسبوع، وبذلك يعتبر 
حكما نهائيا ال مجال لنقضه، 
ملمحا إلى أنها في حال وصولها 
إلى األردن سيقبض عليها فورا 
بعد أن مت تعميم اس���مها على 

جميع مطارات األردن.
ولفت إل���ى وجود دعويني 
الش���تم  قضائيت���ني بته���م 
وال���ذم والتحقي���ر، األول���ى 
ع���ن تصريحاتها ض���ده في 
صحيفتي »الدستور« و»املساء« 
املصريتني، والثانية بس���بب 
تصريحاته���ا في احللقة التي 
بثت عل���ى قناة »نايل اليف«، 
مش���يرا إل���ى أن ديانا تواجه 
أحكاما بالس���جن تتراوح بني 
الع���ام والثالثة أعوام عن كل 

قضية.
وأشار إلى أنه سجل حلقة 
تلفزيونية س���تذاع عبر قناة 
»مزيكا« نهاية األسبوع املقبل، 
يوضح م���ن خاللها احلقائق 
ويعرض املستندات والوثائق 

الت���ي تكذب حدي���ث ديانا عن 
اعتدائه عليها.

وأكد أنه سيمنع كرزون من 
الغناء في مصر وخارجها، مشيرا 
إلى أنها لن تستطيع أن تشارك 

الغنائية خالل  ف���ي احلف���الت 
الفترة القادمة، حيث س���يعمل 
على اس���تصدار قرار من نقابة 
املوس���يقيني مبنعها من الغناء 
حلني الفصل في األزمة بينهما.

ديانا كرزون

قالت الفنانة طيف انها بصدد تقدمي عملني، األول مع املخرج محمد 
دحام الشمري يحمل اسم »أول النهار« جتسد من خالله دور شقيقة 
الفنان جاس����م النبهان، وهي شخصية مختلفة عن الشخصيات التي 

قدمتها، بحيث ستظهر بصورة املتسلطة.
وأوضحت في حديث ل�»ايالف« ان هناك عمال آخر مع املمثل شهاب 
حاجية سيبدأ تصويره في منتصف الشهر املقبل، وهو عمل كوميدي 
ستقوم فيه بدور جارته الفضولية التي تتدخل في جميع األمور. وأكدت 
طيف انها ال تخجل من كونها إيرانية، وأشارت الى استيائها من املوقف 
الذي حدث معها في مطار دبي مع موظف اجلوازات، الذي صّور جواز 

سفرها من دون علمها ونشر الصور على أجهزة البالك بيري.

طيف: فخورة بأصولي اإليرانية 
طيف

نايف الراشد

هيفاء وهبي

أم.بي.سي: أكدت الفنانة س���مية اخلشاب أنها تتمنى حتقيق 
حلمها بال���زواج وإجناب أطفال قبل أن يضي���ع عمرها في الفن، 
مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ال جتد مشكلة في الزواج برجل 

خليجي مادمت وجدت فيه الشخص املناسب.
واضافت اخلش���اب: يجمعنا وطن واح���د، ودين واحد، ولغة 
واحدة، وليس هناك فرق إذا كان زوجي القادم خليجيا أو مصريا، 
ألن أهم شيء أن يقدر عملي الفني، كوني أصبحت جنمة بعد عمل 
جاد ومتواصل وشاق على مدى 12 عاما، أنا ال أحب أن أعيش من 
دون رجل في حياتي، بالفعل س���أتزوج، وهناك تفكير في الزواج 

في الفترة املقبلة.
وتابعت: لقد زادت أمنيتي في أن أصبح أما، وأن يكون لي أبناء 
من جتربتي الزوجية املقبلة، ألنه أصبح لدي حنني قوي إلى مشاعر 
األمومة احلقيقية أكثر من أي وقت مضى، وذلك قبل فوات األوان 

وضياع حلم األمومة، وحتى ال يسرق الفن كل عمري.

سمية: ال أرفض الزواج من خليجي
سمية اخلشاب


