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 مطرب خليجي متضايق  24 
ألنه محد طـــرش له دعوة 
للمشاركة مبهرجان غنائي، مع 
أنه املسؤولني عنه مطرشني 
دعوات ملطربني شباب.. الزين 

يفرض نفسه! 

 مديـــر إنتـــاج انصدم 
بتصرفات ممثلـــة معاه 
بالعمل بعدما اتضح لها 
أنه مو قادر يزيد حلقاتها 
بعدمـــا كان مواعدهـــا.. 

تستاهل!

 صدمة مهرجان
 ممثلـــة مســـوية لوية 
هااليام في لوكيشن التصوير 
بسّبة أنه مخرج العمل قلص 
حلقاتهـــا بعدمـــا «ابتلش» 
مبشاكلها مع الطاقم الفني.. 

احلمد هللا والشكر!

 لوية

 كارول سماحة لـ«األنباء»: 
  ليس المطلوب مني تقليد صباح 

  بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
  «لن أستنســــخ أو أتقمص أو أقلد شخصية 
الصبوحة في مسلســــل «الشحرورة». سأجسد 
ببساطة دور جانيت فغالي، صبية من بلدة وادي 
شحرور اللبنانية، حلمت بالنجومية حتى صارت 

األسطورة العربية صباح».
  بهذه الكلمات، أعلنت النجمة كارول سماحة 
انطالق ورشة عمل متتد ســــتة أشهر. وتابعت 
لتقول: «سيسلط مسلسل «الشحرورة» الضوء 
على زوايا خفية من حياة صباح اإلنسانة التي ال 

يعرف اجلمهور معاناتها الداخلية كامرأة».
  وأضافت كارول في دردشــــة مــــع «األنباء»: 
العمل إنتاج لبناني ـ مصري مشــــترك، وأمتنى 
النجاح له، خاصة أنني سأقف مبفردي أمام ١٥٠ 
ممثال من العالم العربي خالل ٣٠ حلقة، ما يهمني 
أن أمتكن من جتسيد الشحرورة اإلنسانة التي 
يعشــــقها العرب، وأن أمتكن من إيصال قصتها 
كمــــا هم يريدون رؤيتها، هذه أمنيتي بأن أجنح 
في هذا الدور، وال تهمني اجلوائز وإمنا أن أصل 

الى الناس.
  وزادت: أعتقد أن مسلسل «الشحرورة» سيحظى 
بحيز مهم في املتابعة، ألن صباح لها شــــعبية 
كبيرة، خاصة في مصر ولبنان، وفي كل الدول 

العربية كذلك.
  وتابعت: اليوم أعيش شخصية الصبوحة، وقد 

طلبت من عائلتي مناداتي في املنزل بالصبوحة، 
أشــــعر بالطبع بخوف شديد ولو لم أكن جريئة 
ملا وافقت على الدور، لكنني أشعر بقلق بسبب 
ضغط الوقت واإلنتاج، كما يجب إجناز تصوير 
املسلسل قبل بدء شــــهر رمضان، وسندخل الى 
استديوهات التصوير الشهر املقبل. حاليا أقول 
إنني أشعر بقلق وال ميكن أن أجزم إذا كان ذلك 
هو اخلوف، أقول انه كان ميكن أن أشــــارك في 
مسلسل عادي وأن أمثل فيه دور بطولة، ولكن 
ليس الســــيرة الذاتية، ألنها تعد أصعب بكثير، 
اعتقــــد انه إذا اجتهدت وعملــــت على هذا الدور 
سينجح كما أرغب، وســــيكون نقلة نوعية في 
مسيرتي، هذا أمر يســــتحق املغامرة، كما أنني 

درست التمثيل ولست هاوية، بل محترفة.
  وســــتطردت: ليس املطلوب تقليد صباح أو 
استنساخها، وليس املطلوب أن أكون نسخة من 
صبــــاح، كل الناس يعرفون صباح الفنانة التي 
على املسرح وفي املقابالت، لكن ال أحد يعرف كيف 
كانت في حياتها اليومية. أنا سأحاول أن أخلق أو 
أكون شخصية بحسب إحساسي كممثلة، لكن لن 
أقلدها، بل سأجسد شخصية فتاة اسمها جانيت 
فغالي، أحبت أن تكون فنانة عربية ومشهورة، 
مشــــيرتا الى أنها لم تخضع لدروس في اللهجة 
املصريــــة، ولكنها خضعت فقــــط لدرس ضبط 

اللكنة املصرية. 

 الصورة األولى لها وهي في شخصية «الشحرورة»

 مروى تنفي الدعوة لممارسة الجنس قبل الزواج: 
أنا مسلمة وال أطالب بشيء يتعارض مع الدين

اللبنانية مـــروى ما   نفـــت 
تناقلته بعض وســـائل االعالم 
مـــن انها دعـــت الى ممارســـة 
اجلنس بني الشـــباب والفتيات 
قبـــل الزواج كوســـيلة لتعرف 
بعضهم علـــى بعض اكثر وفق 
منط الثقافـــة الغربية، واعلنت 
انها سترفع دعوى قضائية على 
احدى الصحـــف التي لفقت لها 
هذه التصريحات بقصد االساءة 
اليها وحتقيق الشهرة على حساب 
سمعتها. وكانت احدى الصحف 
نســـبت الى مروى قولها وبكل 
جرأة عبر لقائها مع احد البرامج 

الفنية انها تطالب بالتواصل التام بني الشاب والفتاة ومعرفة كل منهما 
لآلخر قبل الزواج حتى من الناحية اجلنســـية، وهي دعوة صريحة 
للفجور واالنحالل االخالقي، وهو ما ازعجها بشدة، مؤكدة انها ابدا لم 
تطالب بهذا فهي مســـلمة وال ميكن ان تطالب بشيء يتعارض مع قيم 

واخالق الدين االسالمي.

 ديانا كرزون لطيفة

 مروى

 سعد الصغير 

 أ – القرش
  ب – سلحفاة البحر

  ج – احلوت 

 كائن مائي يلد وال يبيض:

 ميساء مغربي

 سعد الصغير يتعرض
   إلطالق النار في مسقط رأسه

 كشفت وسائل إعالم مصرية ان الفنان املصري 
سعد الصغير فوجئ أثناء جلوسه مع احد املطربني 
الشعبيني «هوبا» في مسقط رأسه بشبرا اخليمة 
في مصر، بانهمار الرصاص بشكل عشوائي، ما 

دعاه الى الهروب واالختباء داخل احد املقاهي.
  وعلى الفور استطاع اعضاء فرقة «هوبا» إلقاء 
القبض على الشخص الذي أطلق الرصاص وتبني 
انه حتت تأثير اخلمر واملخدرات، وانه لم يقصد 
إيذاء اي من ســــعد او «هوبا»، وهو ما داعب به 
سعد صديقه مؤكدا انه يسكن في اجلانب األرقى 

من شبرا.

 ميساء مغربي: لم أحتفل بطالقي..
  ومونيا ليست شقيقتي

الفنانـــة   أعربـــت 
املغربيـــة ميســـــاء 
مغربي عن تعجبها مما 
تروجه بعض املواقع 
اإللكترونية عن وجود 
عالقة أخوة من ناحية 
األم تربطها بالفنانة 
الفرق  مونيا، وقالت: 
العمـــري بيني وبني 
أمي ١٦ ســـنـة، وهذه 
الفنانة تكبرني سنا، 
فهل أمي أجنبتها وهي 
في اللفـــة؟ كما انني 
أقابلهـــا إال مرة  لـــم 
واحدة فقط في إحدى 
املناسبات، وأتعجب 

من محاولتها دائما إشـــاعة أنها شقيقتي 
من ناحية األم.

  مــن جـــانب آخـر، نفــــت ميســـــاء 
لـ mbc.net ما تردد عن إقامتها حفل طالق 
بعد حصولها علـــى حكم باالنفصال عن 
زوجها اإلماراتي مؤخرا، وأكدت أن ما يقال 
حول هذا األمر محض افتراء وال أساس له 
من الصحة، وقالت: أنا لم أقل إني سأقيم 

حفـــال، لكني قلت إن 
احلصول على الطالق 
بعد سنتني من التردد 
على احملاكم انتصار 
يستحق أن ينظم له 
اإلنسان حفال، لكني 

لم أنظمها.
  وعـــن ترديدهـــا 
ـ في حواراتها  الدائم 
ـ أن لها  الصحافيـــة 
أعـــداء، قالـــت: هذه 
حقيقـــة أقرها عندما 
أســـأل عن الشائعات 
التي تطاردني، ملمحة 
إلى مسؤولية فنانات 
يصفن أنفسهن بأنهن 
«خليجيات األصل» عن هذه الشـــائعات، 
وتعجبت من رفضهن مزاحمة أي فنانة من 
جنسية أخرى لهن، وقالت: منذ متى والفن 
ال يعترف باجلنسية؟ فالفن ال وطن له.

  ودعت ميساء مغربي هؤالء الفنانات إلى 
مواجهتها وجها لوجه، بدال من محاربتها 
عبر املنتديات، وقالت: أنا قوية وأحب أن 

يواجهني أعدائي بنفس القوة.

 دعت أعداءها لمواجهتها وجهًا لوجه

 مونيا 

 لطيفة: نعم أدعم هشام 
طلعت في قضية سوزان تميم

 أكدت الفنانة التونسية لطيفة 
انها تضامنت ودعمت رجل األعمال 
املصري هشام طلعت مصطفى في 
محاكمته بتهمة قتل الفنانة اللبنانية 
الراحلة سوزان متيم ، وقالت خالل 
ظهورها في برنامج «هال وغال» على 
«أبوظبي». انها تسانده في محنته 
القضائية، في مقتل سوزان متيم 
وذلك نظرا لعالقـــة اجليرة التي 
جتمعهـــا بزوجته ووالدته، حيث 

يسكنون في نفس العمارة. 

 ديانا كرزون: تدبيس معدتي 
  حقق حلمي بارتداء «الجينز»

 كشفت الفنانة االردنية ديانا 
كرزون ان ســـبب تفكيرها في 
اجـــراء عملية «تدبيس املعدة» 
هو اعجابها بفســـتان في لندن 
لكنها لم جتد مقاسها، وان امها 
عيرتها بوزنها الزائد، وقالت لها: 
لو كنت نحيفة، مشيرة الى انها 
بعد عودتها من لندن قررت اجراء 
العملية دون علم والدتها ألنها 

كانت ترفض الفكرة. واوضحت 
ديانا انها كانت سعيدة بشكلها 
العملية، خاصة  اجلديد بعـــد 
ارتداء  انها اســـتطاعت بعدها 
«البنطلون اجلينز والبادي»، 
الفتة الى انها بعد العملية ذهبت 
الى دبي حتى تشـــتري مالبس 
جديدة خاصة ان كل مالبســـها 

لم تعد تناسبها.

 هند صبري

 قـــررت املمثلة هند صبري 
عدم املشاركة في اي مسلسل 
خالل رمضان املقبل، رغم النجاح 
الكبير الذي حققته على الشاشة 
في رمضان املاضي في مسلسل 
«عايزة اجتوز»، فاعتذرت عن 
كل العروض التي تلقتها خالل 
الفترة املاضية من قبل شركات 
انتاج كبـــرى. واعتذرت هند، 
حسب «النشـــرة»، عن جميع 
االدوار قبل قراءة السيناريوهات، 
لدرجة ان احدى شركات االنتاج 
حاولت اغراءها بتقدمي «شيك 
على بياض» لتضع فيه الرقم 
املناسب مقابل احلصول على 
موافقتها، وهي سابقة لم يحصل 

عليها اي من جنوم الشاشة. 

 هند صبري ترفض 
«شيك على بياض»


