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 مطـــرب شـــاب مـــا «رحم»  22 
اللي  انتاجه  مسؤولني شـــركة 
قاعدين مياطلون معاه في تنفيذ 
اليديـــد بعدما واجههم  ألبومه 
وهددهم بفسخ عقده علنا مبؤمتر 

صحافي.. اهللا كرمي! 

 مقدمة برامج هاأليام قاعدة 
تلف وتدور على عدد من القنوات 
علشـــان ياخذونها لدرجة انها 
«حتـــن» وايد على مســـؤولني 
هالقنوات اللي ما يبونها.. يبه 

قعدي بالبيت وايد احسن!

 قنوات  تهديد 
 ممثلة تسببت أكثر من مرة 
في تأجيل تصوير مشاهدها ألنها 
مريضة مثل ما تقول واملصيبة 
انهـــا مطيحة بالقهـــاوي طول 
وقتها.. الشرهة على اللي رازچ 

بهالعمل!

 مرض

 الفنانة القديرة حياة الفهد

 عمرو دياب أثناء تواجده في املستشفى ..ويطمئن على حالة أحد الطالب املصابني 

 هبة الدري:  الفنانة التي تعتمد على جمالها وحده «فاشلة»
 ترى أن «البيت المسكون» ُظلَِم.. ولهجة «كريمو» الفارسية سبب نجاحه

 ردًا على تصريحات حياة الفهد في 
«هال وغال»: لم أقل أبدًا إنها طلبت مني 
ارتداء مالبس غير محتشمة في «الداية»

 عبدالحميد الخطيب
  رغم كثرة الوجوه النســـائية من بنات 
جيلهـــا والالتي يحاولـــن صنع بصمة في 
الوســـط الفني، اال ان الفنانة املتميزة هبة 
الـــدري اتخذت نهجا مغايـــرا عنهن قوامه 
االجتهاد واملثابـــرة وحب الناس للوصول 
الى القمة عن جدارة، مؤكدة ان في جعبتها 
الكثير الذي تتمنـــى تقدميه للجمهور في 

الفترة املقبلة.
  الدري ثمنت مشاركتها للنجمني عبدالعزيز 
املسلم وداود حسني في عمليهما اللذين مت 
عرضهما في شهر رمضان املاضي، مشيرة الى 
ان أي ضجة إعالمية تثار حول املسلسالت 
الدرامية تســـاعد على انتشار هذه االعمال 
واحتاللها الصدارة حتى لو كان مستواها 
يقل عن اعمال درامية أخرى ظلمها توقيت 

العرض السيئ.
  «األنبـــاء» التقت الفنانة هبة الدري في 

هذا احلوار.. فإلى التفاصيل:
  في شهر رمضان املاضي البعض قال عن 
ــل «البيت املسكون» انه دون املستوى  مسلس

وال يصلح اال للمسرح، فما تعليقك؟
  لالجابة عن هذا الســـؤال دعني أقتبس 
ردا من الفنان عبدالعزيز املسلم والذي قال 
فيه «أوال اعتقد انه لو مت تغيير اسم العمل 
لكان أفضل له، وثانيا البرومو الذي عرض 
على شاشة التلفزيون جعل الناس يشعرون 

بانه عمل فيه رعب وليس عمال كوميديا به 
إسقاطات معينة، وثالثا لو مت تصويره في 
منزل عادي لكان أفضل من االستديو رمبا 
تقبله اجلمهور أكثر، ورابعا ان املسلسل ظلمه 
توقيت عرضه والذي لم يكن في صاحله»، 
أرى ان «البيت املسكون» جيد كعمل كوميدي، 
ونحن في انتظار عرضه على قنوات اخرى 

لنرى ردة فعل الناس جتاهه.
ــو» في ظل  ــة «كرمي ــف ترين جترب   وكي
ــتخدامه للغة  ــده الس ــوم الذي كان ض الهج

الفارسية؟
  ما املشكلة اذا حتدثنا الفارسية او املصرية 
او أي لغة اخـــرى، ال أرى ان هذا عيب في 
العمل، خصوصا انه لم يتعرض باالساءة 
الى أي احد، فاللغة الفارسية أضفت اجلمال 
واملرح على العمل والكثير من الناس تابعوه، 
وهذا دليل النجاح وال يهم الهجوم القوي طاملا 
العمل حظي بنسب مشاهدة عالية متفوقا 

على غيره من االعمال الدرامية االخرى.
ــالت    ضجة كبيرة صاحبت بعض املسلس

في رمضان، ما رأيك في هذه الظاهرة؟
  الضجة تعني النجاح، وبعض األحيان 
يكون العمل غير ناجح ولكن «الشو» الذي 
يصاحبه يجعله في مصاف االعمال االولى 

في الدراما الرمضانية.
ــي تقول ان  ــع وجهة النظر الت   هل أنِت م
ــة باتت ضعيفة وال يوجد في  االعمال الدرامي

العام اال عمل او اثنان يستحقان املشاهدة؟
  كالم صحيح، فهناك مسلسالت جميلة 
جدا، ولكن أوقات عرضها غير مناسبة كما 
حدث في «خيوط ملونة» الذي عرض على 
قناة «دبي» في وقت غير مناســـب لنا في 
الكويت، ولم يحصل على نســـبة مشاهدة 
جيدة، بعكس اآلن، حيث بثته قناة «ام بي 
سي» وأثنى عليه كل من شاهده، وقالوا انه 
من االعمال التي يجب ان تكون االولى في 
رمضان لكن ظلمه التوقيت، ولالسف توجد 
اعمال عادية لكنها تعرض في أوقات نارية 
وحتصل على كثير من املشاهدة، وبالتالي 

تنجح رغم عدم جودتها.
  بعض الفنانات يتخذن من جمالهن وسيلة 
ــية في االعمال  للحصول على االدوار الرئيس

الفنية..
  ال ال ال، ليش اجلمال العامل االول إلجناح 
الفنانة، أين الثقافة واملوهبة وغيرهما من 
االدوات التي يعتمد عليها املمثل، اعتقد ان 
من تعتمد على اجلمال وحده ستفشل في 

القريب العاجل.
ــاة الفهد، ما  ــودة لقضية خالفك مع حي   ع
ــا في برنامج «هال وغال»  ردك على تصريحه
ــى قناة أبوظبي االمارات عن انك بعتها من  عل
اجل عمل آخر وليس بسبب طلبها منك ارتداء 

مالبس غير محتشمة؟
  لم أقل أبدا هـــذه العبارة، فحياة الفهد، 

لم تطلب مني ارتداء مالبس غير محتشمة، 
وهذا مانشيت ملفق كان وراءه إشعال النار 
بيني وبينها، كما أنني لم اعمل ملدة شـــهر 
في أي عمل آخر بعد اعتذاري من مسلسل 
«الداية»، وسبب اعتذراي هو لعدم موافقتهم 
على مرافقة والدتي لي للفجيرة للتصوير، 
وأكرر أنني لم أقل أبدا ان حياة الفهد طلبت 
مني ان ارتدي مالبس غير محتشمة، أصال 

دوري في املسلسل ال يسمح بذلك نهائيا.
  هل من املتوقع ان تعود املياه الى مجاريها 

مع ام سوزان؟
  بالنسبة لي لَِم  ال، لكن بالنسبة لها هل 

تقبل؟ ال اعلم.
  حدثينا عن املسرح..

  املسرح هو بيتي وعشقي وأستمتع حينما 
أقف على خشبته، وأقابل جمهوري الغالي 
من خالله، وقد قدمت الرعب ٣ سنوات على 
مسرح السالم الذي اعتز بالعمل معه، السيما 
أنني اعتبر نفسي ابنة هذا املسرح العريق 
الذي قدم أفضل االعمال، والتي تناسب االسرة 
الشرقية، البتعاده عن اإلسفاف واالبتذال، 

وأمتنى ان يستمر هذا التعاون.
ــات االخيرة لبعض    وأين أنت من االنتاج

االفالم السينمائية في الكويت؟
  ال أعلم ال أستطيع ان اجبر منتجا على 
ان يأخذني في عمله، لكنني أمتنى العمل في 

السينما ألنها خطوة مهمة ألي فنان. 

 عمرو دياب يزور المصابين في حفله الغنائي..
  ويتفوق على تامر في قائمة األكثر إثارة وعز يتراجع

في املركز اخلامس خالد ســـليم، 
واملركز الســـابع ايـــوان، واملركز 
الثامـــن وائل كفـــوري، واملركز 
العاشر املطرب اللبناني رامي عياش 
واملركز احلادي عشر سعد رمضان 
واملركز الثالث عشر محمد حماقي 
واملذيع والفنان السوري يوسف 
اخلال في املركز الرابع عشر وحصل 
على املركز اخلامس عشر الفنان 

السوري قصي خولي. 

النجوم الشباب هم الذين احتلوا 
املناصـــب املتقدمـــة، حيث احتل 
جنم ســـتار اكادميي محمد باش 
املركز األول بينما جاء في املركز 
الثاني عارض األزياء اللبناني مراد 
معوض واملركـــز الثالث كان من 
نصيب مطرب «ســـتار أكادميي» 
محمـــد املغربي، اما خلل او عبيد 
مدرس املوسيقى في «ستار اكادميي 
»فحصل على املركز الرابع، وجاء 

التوالي.
  من جانـــب آخر، فّجرت قائمة 
أكثر ١٠٠ رجل إثـــارة في الوطن 
العربي التي أعلـــن عنها مؤخرا 
مفاجآت كثيرة، حيث تراجع عمرو 
دياب الذي كان عادة ما ينافس على 
املركز األول الى املركز الســـادس 
بينما جاء تامر حسني في املركز 
التاسع، أما احمد عز فجاء في املركز 
الثاني عشر، الغريب ان عددا من 

وكان بصحبته د.عبادة سرحان 
رئيس جامعة املستقبل، واإلعالمي 
محمد فودة. وأكد دياب لألطباء أنه 
على استعداد تام لتحمل نفقة عالج 
املصابني مهما كانت التكاليف، مؤكدا 
أن سالمة الطالب هي مسؤوليته 
مبشاركة إدراة اجلامعة بعيدا عن 
األمور التنظيمية وغيرها، خاصة 
أن هؤالء الطالب هم من اختاروه 
الثاني على  إلحياء حفلهم للعام 

 قام الفنان عمرو دياب، بزيارة 
التدافع  للطالب املصابني نتيجة 
والزحـــام في حفله الغنائي الذي 
أحياه داخل جامعة املستقبل مساء 
اجلمعـــة املاضي، دعمـــا للحملة 
القومية ملكافحة األورام «من أجل 
مستقبل بال أورام»، حيث تبادل 
عمرو مع الطالب القبالت مستفسرا 
عن حاالتهم الصحية، وأســـباب 
التدافع والتزاحم مع الرقص على 
إيقاع أغانيه خاصة الـ house التي 
تتطلب قفزات ولياقة عالية، مما 
تســـبب في احلادث، خاصة أنهم 
وقفوا أعلـــى فتحة تهوية البارك 
احملاطة بســـور مرتفع، والتي مت 
تغطيتها بألواح خشـــبية بهدف 
احلفاظ على سالمة اجلمهور من 
االنزالق، ولكن قام الطالب نتيجة 
التدافع بالوقوف أعلى هذه األلواح 
بشكل مكثف مما أدى لسقوطهم.

  ومتنى عمرو، حســـب «اليوم 
السابع»، للمصابني الشفاء العاجل، 
وأن يحضـــروا حفلـــه القـــادم، 
مستفســـرا من األطباء املعاجلني 
عن مـــدى تقدم حاالتهم الصحية 

 أكد أنه على استعداد تام لتحمل نفقة عالجهم بالكامل

 أبوالنجا: االنتقادات الجزائرية ال تشغلني

 محمد الدفراوي: ال أجد من يسأل عني 
وأنا على فراش المرض

 بشرى تتعرض لتحرش جماعي 

 «شارع الهرم» يبحث عن بطلة 

 كذب الفنان خالد أبوالنجا تقارير حتدثت 
عن رفضه املشاركة في مهرجان الفيلم العربي 
بوهران، وذلك بعد تعرضه النتقادات جزائرية 
ومطالبــــة جنوم جزائريني باعتــــذار الفنانني 
املصريني عمــــا وصفوها بـ «اهانة الشــــعب 
اجلزائري»، مؤكدا انه ال ميانع في مشــــاركة 
فنانني جزائريني في عمل ســــينمائي شريطة 
أن يكون الدور مناسبا له، وأشار الى أن الفن 
بامكانه جتميع الشعبني ثانية، بعد جناح االعالم 

في التفرقة بينهما.
  واضاف في تصريح لـ «ام.بي.سي.نت» قائال: 
الدعوة وجهت الي من مهرجان سينمائي جزائري 
عربي كبير، وســــألبي تلك الدعوة، معتبرا ان 
انتقادات بعض الفنانني من شأنها اشعال فتيل 
االزمــــة مجددا، لذلك لن يهتم بها، ولن يرفض 
املشاركة في مهرجان «وهران»، حتى لو شارك 
بفيلمه في أكثر من ١٠ مهرجانات دولية كبيرة. 
واكــــد ابوالنجا أن فيلمه يعــــد جتربة جديدة 
في الســــينما املصرية، وأنه لــــم يواجه حربا 
من شــــركات التوزيع الكبرى النصر واملاسة 
وأوســــكار، وهو فيلم ميثل السينما املستقلة 
اجلديــــدة التي متلك امكانيــــة الذهاب الى كل 

املهرجانات الدولية والعربية. 

 يرقـــد حاليا الفنان محمد الدفراوي على 
فراش املرض بسبب اصابته بأزمات صحية 
متالحقة جعلته طريـــح الفراش منذ فترة 

طويلة ال يتحدث إال قليال.
  وكان الدفـــراوي قـــد رقد فتـــرة طويلة 
مبستشفى معهد ناصر يتلقى عالج الكبد، 
ثم خرج منه بعد حتســـن صحته ونصحه 
األطباء بالراحـــة واالبتعاد عن أي توتر أو 
مجهود، حيث سبق وأجرى عملية جراحية 
في فخذه لتركيب مســـمارين وشريحة إثر 
تعرضه لكسر مضاعف في قدمه بعد سقوطه 
من فوق ســـلم أحد املسارح اثناء االحتفال 

بذكرى تأميم قناة السويس.
  وقال الفنان محمد الدفراوي في تصريح 
ملوقع «الفن أونالين» فـــي كلمات قصيرة: 
احلمد هللا، فقط أمتنى الستر والصحة، في 
ظل اجلحود الذي يواجه الفنان أثناء مرضه 

وال يجد احدا يسأل عنه.

 القاهرة ـ سعيد محمود
  عادت الفنانة بشــــرى لتصرح مجددا 
بتعرضها مرة اخرى حلادث حترش ولكن 
هذه املرة كان احلــــادث «جماعي» وذلك 
اثناء عملها كمراســــلة الحــــدى القنوات 
الفضائية، عندما ارسلتها احملطة لتغطية 
الزمالك، واضطرت بشرى  مباراة لنادي 
للدخول الى امللعب حيث فوجئت بتدافع 
الشــــباب والرجال عليهــــا للتحرش بها 
ولم ينقذها من بني ايديهم ســــوى زميل 
لها يعمل مراســــال لقناة فضائية اخرى، 
مشيرة في حديثها لبرنامج احلياة اليوم 
مع االعالمية لبنى عسل بقناة احلياة الى 
انها ترفض حالة الصمت املوجودة لدى 
الفتيات الالتي مت التحرش بهن، وقدمت 
ملذيعة البرنامج ميدالية عليها شعار رفض 

التحرش باالنثى.

 القاهرة ـ سعيد محمود 
  مازال فيلم «شـــارع الهرم» الذي كتب 
السيناريو له سيد السبكي يعاني من ورطة 
كبيرة بعد اعتذار الفنانة سمية اخلشاب 
التي أكدت انها لن تستطيع املغامرة باسمها 
والعودة للســـينما بهذا العمل الضعيف 
جدا، وبالطبع هذا التصريح الذي صرحت 
به ســـمية جعل الفنانات يخفن االقتراب 
من هذا العمـــل ويقررن عدم التفكير فيه 
من األســـاس. فبذلك ابتعد املنتج محمد 
الســـبكي عن التعاقد مـــع جنمات الصف 
األول، وقرر البحث عن النجمات والشابات 
الالتي تألقن فـــي الفترة األخيرة فعرض 
السيناريو على الفنانة رانيا يوسف التي 
تألقت أخيرا في أكثر من عمل درامي منها 
«أهل كايرو» و«احلارة» اللذان عرضا خالل 
شهر رمضان املاضي، ويتوقع لها أن تكون 
جنمة من الصفـــوف األولى خالل الفترة 
املقبلة، فقام السبكي بانتهاز هذه الفرصة 
بأن يحصل على موافقة فنانة موهوبة على 
القيام بالبطولة ومـــن جهة أخرى يكون 
أعطاها فرصة عمرها في تقدمي أول بطولة 

سينمائية مطلقة لها.
  إال ان رانيا طلبت إدخال تعديالت على 
السيناريو حتى تقبل القيام بدور البطولة 
فيه، وهو ما رفضه سيد السبكي من قبل 
عندما طلبت سمية اخلشاب نفس الطلب 
وأصر على موقفه وعدم تعديل أي مشهد 

بالسيناريو.

  فهل سيستجيب سيد السبكي لرغبات 
رانيا أو سيقنعه السبكي الكبير بذلك؟ هذا 
ما ســـتوضحه األيام خالل الفترة القليلة 
املقبلة، خاصة أن السبكي يراهن على خوض 
موســـم الصيف املقبل بهذا العمل، وبذلك 
يبقى العمل في ورطة كبيرة بني عند سيد 
السبكي ومتسكه بسيناريو العمل كما هو، 
وبني رفض النجمـــات خوض بطولة هذا 

الفيلم بسبب ضعف السيناريو.

 بعد انسحاب سمية الخشاب منه 

 خالد أبوالنجا

 محمد الدفراوي 

 بشرى

 سمية اخلشاب

 هبة الدري مع النجم داود حسني في «كرميو»


