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 ناديا بركات: لقائي مع حياة الفهد حلم وتحقق
 عبدالحميد الخطيب

املتألقـــة ناديا بركات  املذيعة    تواصل 
تقدمي برنامجهـــا «هال وغال» بنجاح، عبر 
قناة «أبوظبي اإلمارات»، والذي تستضيف 
فيه أملع فناني الوطن العربي، لتكشـــــف 
عـــن جوانب خفيـــة في حياتهـــم الفنية 

والشخصية.
  وعّبرت ناديا عن سعادتها بهذا النجاح، 
مثمنة لقاءاتها مع جنـــوم الفن الكويتي 
قائلة: لقد كان لي عدة حلقات متميزة معهم، 
خصوصا لقائي مع الفنانة القديرة حياة 
الفهد الذي كان حلما وحتقق، حيث كانت 
حلقتها متكاملة وفتحت فيها ام ســـوزان 
قلبها للمشاهدين وأجابت عن كل األسئلة 
املطروحة بشفافية كبيرة ما يدل على ان 
ام سوزان لم تصل الى مكانتها احلالية اال 
بصدقها في التعامل مع اآلخرين، وأشكرها 
على هذه احللقة التي استقطبت املشاهدين 
في كل مكان ملا فيها من معلومة عن جديدها 
وأعمالها السابقة ولكشفها العديد من النقاط 
التي خفيت عن الكثيرين خصوصا عالقاتها 

مع بعض املمثالت الالتي عملن معها.
  وأضافت: كذلك استضفت الفنان القدير 

محمد املنصور وحتدثنا عن مسلسله املثير 
للجدل «زوارة خميس» وخطوط كثيرة في 
حياته املهنية والشخصية وأيضا الفنانة 
منى شداد وهدى حسني وعبير أحمد وغيرهم 
وجميعهم كانت حلقاتهم متميزة فهم جنوم 
ولهم جمهورهم الكبير، مؤكدة ان للكويت 
دورا رياديـــا في احلركة الفنية اخلليجية 

والعربية.
  وعن أصداء البرنامج أكدت بركات انها 
ايجابية وقالت: تأتيني تعليقات رائعة من 
النجوم ضيـــوف البرنامج على حلقاتهم 
الناجحة واالهم انهم يخرجون راضني عن 
احلوار ومستواه، مرجعة هذا النجاح الى 
اجتهاد فريق العمل ومثابرته لتوفير أفضل 

األجواء لضيوف البرنامج.
  وتابعت: ال أنكر انني أسعى لتحقيق 
ذاتي من خـــالل البرنامج، ولدي طموح 
ألن يحتل أعلى نسب املشاهدة، كما انني 
املك بعض األفكار التي حتتاج الى تفعيل 
لتخرج في صورة برنامج ضخم به العديد 
من الفقرات التي تتناول جوانب مختلفة 
للعديد من الشخصيات الفنية والسياسية 
واالقتصادية الرياضية وغيرهم، مؤكدة 

انها تقف على ارض صلبة في «أبوظبي 
االمارات» خصوصا ان ادارة القناة تثق 
في امكانياتها وتوفر للبرنامج كل سبل 

النجاح. 
  يذكــــر ان برنامج «هال وغال» يتضمن 
أربع فقرات، األولى ترتكز على معرفة مدى 
التأثير الذي تركه الضيف في الرأي العام ثم 
يتطرق احلوار الى االعمال الفنية وذكريات 

الضيف، ويزداد احلوار تشويقا مع 
تعرف املشاهد أكثر على اجلوانب 

الشخصية للضيوف وهواياتهم 
واألشخاص املقربني منهم، 

مــــع  اللقــــاء  لينتهــــي 
تقرير مصور حلدث 

األســــبوع حيــــث 
يتحدث الضيف 
عن مواضيع عامة 
في املجتمع وقد 

اســــتضاف عددا 
النجــــوم منهم  من 

صفية العمري ورغـــدة 
واملخرج باسل اخلطيب 

وغيرهم.  

 ثّمنت لقاءاتها مع نجوم الفن الكويتي في «هال وغال»

 حياة الفهد وسعاد عبداهللا 
  أفضل ثنائيات الدراما العربية

 رغم مرور أكثر من ١٠ ســــنوات على آخــــر األعمال التي جمعت 
بني الفنانتني القديرتني حياة الفهد وســــعاد عبداهللا، فإن محبيهما 
رجحوا كفتهما كأفضــــل الثنائيات التي شــــهدتها الدراما العربية، 

.«mbc.net» حسب
  وخالل االستفتاء الذي مت إجراؤه على منتدى حارة املساطيل، حول 
أحسن ثنائي متثيلي، وكان االختيار بني ٨ ثنائيات هي: حياة الفهد 
وسعاد عبداهللا، طارق العلي وعبدالناصر درويش، عبداهللا السدحان 
وناصر القصبي، نور الشريف وبوسي، وفهد احليان وحبيب احلبيب، 
حسني عبدالرضا وسعاد عبداهللا، فايز املالكي وحسن عسيري، فاتن 
حمامة وعمر الشــــريف، مت اختيار ثنائي حياة الفهد وسعاد عبداهللا 
األفضل وبنسبة كبيرة بلغت ٤٢٪، في الوقت الذي حصل أقرب منافسيهم 
عبداهللا السدحان وناصر القصيبي على نسبة ٢٨٪. وقدمت حياة الفهد 
مع سعاد عبداهللا ثنائيا ناجحا في فترة من فترات مشوارها الفني، وكانت 
ثمرة هذا التعاون أعماال تعد بصمة من بصمات الفن اخلليجي، منها: «رقية 
وسبيكة»، «على الدنيا السالم»، «خالتي قماشة»، «سليمان الطيب»، «خرج 
ولم يعد» و«درس خصوصي» وكان آخر عمل جمعهما املسلسل القطري «عيال 
الذيب» عام ٢٠٠٠. وتألقت كلتا النجمتني القديرتني على الشاشات العربية في 
شــــهر رمضان، فالفنانة حياة الفهد قامت ببطولة مسلسل «ليلة عيد»، الذي 
عرض على شاشــــة mbc١، وقدمت فيه شخصية لولوةـ  الفتاة التي تعرضت 
لغدر أحد الشبان وأفقدها عذريتهاـ  واملعاناة الشديدة التي تعرضت لها سواء 
من معاملــــة اخوتها لها، او نظرة املجتمع اليها. أما الفنانة ســــعاد عبداهللا، 
فقدمت مسلســــل زوارة اخلميس، الذي أعيد عرضه على شاشــــة mbc١، بعد 
شــــهر رمضان وحقق جناحا ملحوظا، وجسدت خالله دور اجلدة موزة التي 
عاشت قصص وأزمات أبنائها وأحفادها، إال انها تلقت صدمة قوية من زوجها 
ثنيان الذي طلقها، من اجــــل الزواج بأختها املزواجة نادية، ما دمر حياتها. 
وكان الفنان الراحل غامن الصالح، قد أكد قبل وفاته بأيام قليلة، خالل حوار 
أجرته معه مجلة «سيدتي» بانه كان يتمنى املشاركة في عمل فني يجمعه 

برفاق دربه، خاصة الفنانتني حياة الفهد وسعاد عبداهللا.   ناديا بركات مع الفنانة القديرة حياة الفهد ومعهما فريق برنامج «هال وغال»

 الفنانتان القديرتان حياة الفهد وسعاد عبداهللا 

 منة فضالي 

 طوني خليفة نيكول سابا

 أصالة نصري

 كرمي عبدالعزيز

 طوني خليفة يعترف بقسوته 
  على نيكول سابا ويعتذر عن إحراجها 

رفض الظهور على خلفية برنامج 
«ملاذا» الــــذي كانت طبيعته فيها 
قسوة» وأضاف: أحترم اجلميع، 
وأعدهم بأن برامجي املقبلة ستكون 
مختلفة واملوســــم املقبل سأكون 

أكثر «ديبلوماسية». 

يدافع عن نفسه ضد أي إساءة.
  ونفى طونــــي أن يكون هناك 
كثيرون من جنوم اإلعالم والفن 
فــــي برنامجه  الظهور  رفضــــوا 
«بلســــان معارضيك» قائال: «ال، 
ليســــوا كثيرين، لكــــن هناك من 

نســــمعه من زمان ومت نشره في 
أكثر من مكان.

  وتابـــع: بدوري ســـألته في 
منتهى الصراحة، فغضب، رغم 
أني أحاول أن أعطي للضيف منبرا 
إعالميا يســـتطيع من خالله أن 

 قــــدم املذيــــع اللبناني طوني 
خليفةـ  صاحب البرامج احلوارية 
املثيرة للجــــدل ـ اعتذاره للفنانة 
نيكول ســــابا، واعترف بأنه كان 
قاسيا جدا عليها في لقائه األخير 
معها، وقال في حــــوار لصحيفة 
األهرام املصرية: خالل استضافتي 
لنيكول فــــي برنامج «ملاذا» الذي 
قدمته على قناة «القاهرة والناس» 
كنت قاسيا عليها جدا، خصوصا 
عندما سألتها عن جوازي سفرها 

املصري واللبناني.
تــــرددت نيكول في    وأضاف: 
اإلجابة عن ســــؤالي عــــن حملها 
جوازي ســــفر مصريا ولبنانيا، 
فقلت لها إنك تخشني من اإلجابة 
ألنك تعملني في القاهرة، أي أنت 
لبنانية تريدين العمل في مصر.. 

وهو ما سبب لها حساسية.
  واستدرك خليفة: أعترف بأني 
كنت قاسيا جدا عليها، فأنا أحبها 
وهي صديقة عزيــــزة وأبعث لها 
باعتذاري. وأشار الى ان من وصفه 
بأنه «قليــــل األدب» كان اإلعالمي 
املصري مفيد فوزي وعلق: حاشا 
هللا أن أكون كذلك ودون الدخول 
في مهاترات، صاحب هذا الكالم هو 
األستاذ مفيد فوزي، ألني سألته 
عن لقب «مســــتفيد فوزي» الذي 

 قال إن مفيد فوزي نعته بـ «قليل األدب»

 الحجز على منقوالت منة فضالي
 القاهرة ـ سعيد محمود

  قدمت الفنانة منة فضالي استشكاال على احلكم الصادر ضدها 
باحلجز على شقتها وقررت احملكمة تأجيل نظر االستشكال 

الى ٢٣ اجلاري. 
  وتعود احداث القضيـــــة الى ٨ أشهر ماضية عندما تقدم 
املوزع املوسيقي عادل حقـــــي بدعوى قضائية أمام محكمة 
٦ أكتوبر ملطالبة منة فضالــــي بـــرد الشـــبكة بعد فســـخ 
اخلطوبة بينهما وهو ما لم يحـــــدث بعد اخلالفات املتكررة 
التي نشبت بينهما فقامـــــت احملكمة بإرسال إنذارات قضائية 
برد الشبكة أو قيمتها وعنــــدما رفضت منة االستجابة لإلنذار 
قامت قوة من تنفيـــــــذ األحكام التابعة للقسم بالتوجه إلى 
منزلها للحجز على أثاث الشقة فقدمت منة االستشكال أمام 
هيئة احملكمة لتخفيف احلكم الصادر باحلجز على منقوالت 

شقتها. 

 نقيب الموسيقيين ال يعرف 
  موعد التحقيق مع أصالة

 اعترف منير الوسيمي نقيب املوسيقيني املصريني، بأنه ال يعرف 
موعد التحقيق مع الفنانة السورية أصالة على الرغم من أن التحقيق 
كان من املفترض أن يتم خالل االســــبوع اجلاري. وقال الوسيمي في 
تصريح لـ «ايالف» إنه كان متواجدا خارج القاهرة خالل الفترة املاضية 
وال يعرف موعد التحقيق نافيا ما تردد عن غياب أصالة عن التحقيق 
للمرة الثانية. وتأتي تصريحات الوســــيمي علــــى الرغم من اعالنه 
ســــابقا أن النقابة في انتظار التحقيق مع أصالة بشأن تصريحاتها 
ضد املوسيقار حلمي بكر بعدما تقدم االخير بشكوى الى نقابة املهن 
املوسيقية. وأكد الوسيمي أن أصالة ستمنع من الغناء في مصر اذا لم 

تستجب وحتضر التحقيق الذي رفضت االستجابة له في أول مرة.
  من جهته أكد املوسيقار حلمي بكر متسكه مبوقفه ورفض اخلوض 
في تفاصيل املشكلة اال بعد انتهاء حتقيقات النقابة معها قائال: النقابة 
اســــتدعتها مرتني وما جاتش. اما مدير أعمال الفنانة أصالة فقال في 
تصريح مقتضب إنها خارج مصر ولن تعود قبل شــــهر حيث تقوم 

بانهاء بعض االمور الفنية في االلبوم اجلديد. 

 تم استدعاؤها مرتين ولم تأت 

 ما سر خروج فيلم كريم عبدالعزيز من سباق «األضحى»؟ 
 بعد حجزه ٥٥ داراً وقاعة عرض 

 القاهرة – سعيد محمود 
  فجأة ودون مقدمات قررت الشــــركة املنتجة للفيلم السينمائي اجلديد 
«فاصــــل ونواصل» للنجم كرمي عبدالعزيز عدم النزول به في ســــباق عيد 
األضحــــى بعدما مت االعالن عن هذا طيلة الفترة املاضية وتأجيله لســــباق 

نصف العام الدراسي.
  الغريــــب في االمر انه في الوقت الذي بررت فيه الشــــركة اتخاذها قرار 
التأجيل بدعوى عدم االنتهاء من تصوير مجموعة كبيرة من مشاهد الفيلم 
باإلضافة لعملية املونتاج واملكســــاج تردد خلف الكواليس ان السبب الذي 

دفع الشركة وكرمي عبدالعزيز التخاذ هذا القرار يختلف عن هذا متاما.
  وتردد ان الفيلم مت حجز نحو ٥٥ دارا وقاعة عرض فقط لعرضه أي أقل 
بكثير من عــــدد دور العرض التي مت حتديدها لفيلمي عادل إمام «زهامير» 
٨٢ دار عرض واحمد حلمي «بلبل حيران» ٧٢ دار عرض، وهو ما ســــيؤثر 
بالطبع على إيرادات الفيلم. ومن هنا اتخذت الشركة قرارها بتأجيله، وهو 
ما القى قبول كرمي عبدالعزيز، خاصة ان املنافســــة ستكون على أشدها في 
هذا السباق، ومؤكد ان تقليل عدد دور العرض للفيلم وبهذا الشكل سيؤدي 

الى احتالله ملراكز متأخرة وهو ما سيحسب عليه في الفترة املقبلة.
  والفيلم تأليف احمد فهمي وإخراج احمد نادر جالل وإنتاج هشــــام عبد 
اخلالق، ويشــــارك في بطولته دينا فؤاد ومحمد لطفي واحمد راتب ويدور 
موضوعه حول ســــائق تاكسي تتوفى زوجته بشكل مفاجئ فيقرر التفرغ 
لرعاية ابنه الوحيد الذي أجنبه منها، اال ان جد الطفل (والد االم) يســــعى 
لضمه حلضانته بدعوى قدرته على رعايته بشكل أفضل من ان يتم تربيته 

في كنف والده السائق الفقير.
  إال ان االبـ  كرمي عبدالعزيزـ  يرفض بشدة، فيصل األمر بينهما لساحات 
احملاكم ويحصل كرمي بالفعل على حكم احملكمة باحلضانة وفى أوج فرحته 
يتم اختطافه، أي كرمي، واالعتداء عليه بقســــوة مما يؤدى لفقدانه للذاكرة، 
فتبدأ رحلة عالجه على يد طبيبة نفســــية جتسد دورها الفنانة دينا فؤاد 

وتتوالى األحداث.  

 مطربة خليجية تنتظر أخبار 
«سارة» من شركة انتاجها علشان 
ألبومها  أغاني  تبلش بتسجيل 
اليديد بعدما كشــــفت شركتها 
حقيقة تصريحاتها الصحافية 

ضدها.. اهللا كرمي! 

 املمثلة اللي مالمحها «هادية» 
متضايقة انها توها كشــــفت 
حقيقة احد املنتجني اللي كشت 
اليديد واستعان  فيها بعمله 
الكومبــــــارس..  بزميلتهــــا 

صّبح صّبح يا عم احلاج!

 كومبارس تصريحات 
 مدير إنتاج يبي «يصلح» 
بني فنانتني بس مهمته فشلت 
ألنه هالفنانتني فضايحهم 
وصلت للمخافر وما يبون 
يكون بيناتهم صلــــــح.. 

اهللا يعينك!

 مخافر

 ناديا بركات
 


