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 مطرب زعل كثيـــر ألنه في  24 
مؤمتره الصحافي بعد ما قالوا 
لـــه انه «وســـامتك هي ســـبب 
شـــهرتك ومو صوتك» فأصابه 
الغرور بعدما نغث من السؤال.. 

واهللا طلع لك ريش! 

 غرور
 ممثلة «فرحانة» وايد 
بعالقاتها في الوسط الفني 
وقاعدة تغيـــظ زميالتها 
بأنهم مـــا عندهم عالقات 
عمـــل مثـــل مـــا عندها.. 

احلمد والشكر!

 عالقات
 ممثل «حس» بغيرة 
كبيرة مـــن تألق زميله 
بعمله الدرامي األخير بعد 
ما شاف املنتجني ينادونه 
بأعمالهم.. الزين يفرض 

نفسه!

 غيرة

 نفت اتهامها لـ «الموسيقيين» بالتستر على الدعارة

 أصالة تبكي منعها من الغناء بمصر.. 
  وتنفي عداوتها لشيرين

 أكدت الفنانة السورية 
أصالة نصـــري - وهي 
تبكـــي - ان قرار منعها 
من الغناء في مصر أزعجها 
للغاية، وقالت وهي تبكي 
في مقابلة مـــع برنامج 
«العاشرة مساء» على قناة 
«درمي» الفضائية: أنا أكثر 
وطنية من أي مصري، وال 
أسمح الي شخص مهما 
كان أن يشكك في وطنيتي 
ملصر بسبب عدم اتقاني 
اللهجـــة املصرية، وقرار 
منعي من الغناء في مصر 
أزعجني للغاية، فمصر 
لها أفضـــال كثيرة علي 
منذ ١٨ عاما، وسيد مكاوي 
وليس حلمي بكر هو الذي 
ساعدني دون مقابل مادي 
في بداية مسيرتي مبصر، 
وكان يعطيني مصروفي 
حتـــى اســـتأجرت بيتا 
بجانب منزله، وهو الذي 
تبناني، وأعطاني الكثير 

من الهدايا كأني ابنته.
  وأوضحت أصالة أن 
احملامي اخلاص بها قال 
لها انه ليس من حق أحد 

أن يصدر قرارا مبنعها من الغناء في مصر، 
الفتة الى أنها لم تذهب للتحقيق النها تكره 
أن يتم التحقيق معها، مثلما تكره الذهاب الى 
االقسام واحملاكم، مؤكدة في الوقت نفسه أنها 
لم تتهجم على أي رموز مصرية، خاصة أن 
أي رمز يجبر اجلميع على احترامه، معتبرة 
أن خالفها مع امللحن حلمي بكر ال يعد اهانة 
لرموز مصر، كما يردد البعض، وأنها حرة 

في وجهة نظرها بشأنه.

أصالـــة    وشـــددت 
علـــى أنهـــا لم تقـــل ان 
املطربة املصرية شيرين 
عبدالوهاب عدوتها، الفتة 
الـــى أن الصحافـــة هي 
التي قالت على لســـانها 
هـــذا االمـــر انتقاما منها 
الن بعض الصحافيني ال 
يستطيعون الوصول اليها 
الخذ أحاديث صحافية، لذا 
يكتبون على لســـانها ما 
لم تقله، معترفة بوجود 
«زعل» بينها وبني شيرين، 
ورغم أنها لم تفصح عن 
أنها أوضحت  اال  سببه، 
أنهـــا ال حتب أن تصافح 
أي شخص هي على خالف 

معه.
  وعن امكانية احلديث 
مـــع نقيب املوســـيقيني 
منير الوسيمي أو حلمي 
بكر حلل اخلالف، والغاء 
قرار منعها من الغناء في 
مصر، قالت أصالة: أعرف 
أن االمر بسيط اذا حتدثت 
مع النقيـــب أو بكر، وأن 
املوضوع سيتم حله على 
الفور، لكني ال أستطيع 
أن أعمل مثل هذه االمور النها ال تتوافق مع 

شخصيتي وال كرامتي.
  ونفت الفنانة الســـورية اتهامها - كما 
قال نقيب املوســـيقيني منير الوسيمي - 
لنقابة املوسيقيني املصريني بالتستر على 
الدعارة، والتعسف ضدها، مشيرة الى أنها 
لم تصرح بهذه االمور، كما أنها لم ترد عليه 
من االساس، وال تعرف من سبب تسريب 

هذه التصريحات. 

 أصالة نصري 

 شيرين عبدالوهاب

 بدعم من إدارة «الراي» وإلرضاء مشاهديه 

 تجديد كلي لـ «رايكم شباب» بداية ٢٠١١

بعـــد غـــد «الســـبت»، وكلهم 
امـــل في ان يقدمـــوا افضل ما 
عندهـــم المتـــاع جمهورهـــم 
مؤكدا على ان برنامج «رايكم 
شـــباب» ســـيفتح ابوابه مع 
بداية ٢٠١١ بكل قوة لكل طاقة 
شبابية ولكل من لديه املوهبة 
واالبداع ليشاركهم جناحاتهم 

وابداعاتهم.  

هناك فقرات مخصصة ارشادية 
ملســـاعدة الشـــباب على حل 
املشكالت التي تعترض حياتهم 

االجتماعية. 
  وتابـــع: اجلميـــع ســـعيد 
ومتفائل بهذه اخلطوة، وهناك 
حماس كبير يغمـــر املذيعني 
الذين بدأوا االســـتعداد الولى 
احللقـــات التـــي ســـتجمعهم 

  واضاف البشايرة قائال: هذه 
التشكيلة اجلديدة من املذيعني 
واملكونة من أحمد املوســـوي 
وعبداهللا مال اهللا ومشـــاعل 
عقيل إضافة كبيرة للبرنامج، 
ملمحا الى ان «رايكم شـــباب» 
سيشهد تطويرا في احملتوى 
أكبر على  وســـيركز بشـــكل 
قضايا الشـــباب، كما ستكون 

 البشـايــرة: 
سيشـهد  البرنامج 
تطويرًا في المحتوى 
علــى  وسـيركـز 
مشاكــل الشباب 

والـــذي ال يدخر جهدا من اجل 
تطوير برامج القناة مبا يحقق 
اهدافها التي تسعى من خاللها 
الى ارضاء اجلمهور في كل مكان، 
خصوصا انها من اكبر احملطات 
انتشارا وحتظى  التلفزيونية 
بنسب مشاهدة عالية ليس في 
الكويت واخلليج فقط وامنا على 

مستوى الوطن العربي.

 عبدالحميد الخطيب
  فـــي شـــكل مختلـــف عن 
السابق وبفكر متطور يرتكز 
على االســـتفادة من اخلبرات 
االعالمية الشبابية بدأ برنامج 
«رايكم شـــباب» الذي يعرض 
على قناة «الراي» عملية جتديد 
كلي تواكب بداية عام ٢٠١١ وذلك 
من خالل تصدي بعض املذيعني 
املتميزين لتقدميه باالضافة الى 
عودة املذيع أحمد املوســـوي 
بعد أن قطع شوطا في برامج 
املسابقات، كما ينتقل املذيعان 
عبداهللا مال اهللا ومشاعل عقيل 
مقدما برنامج «نادي االبطال» 
الى اســـرة البرنامج الشبابي 

الناجح.
  وفي هذا السياق اكد معده 
نايـــف البشـــايرة ان «رايكم 
الفترة  شباب» سيشهد خالل 
املقبلة تغيرا جذريا وذلك حتت 
مظلة ادارة «الراي» متمثلة في 
العام يوسف اجلالهمة  املدير 

 عبداهللا مال اهللا  نايف البشايرة 

 مشاعل عقيل 

 أحمد املوسوي

 مدير عام «الراي» يوسف اجلالهمة 

 أكد أن عالقته بغادة عبد الرازق ال تخرج عن إطار الصداقة وزواجهما إشاعة

 خالد يوسف: عقدة العرب «الجنس»
  ولن أمنع ابنتي من المشاهد المثيرة

ومعنى أني أشوه صورتها أني 
عميل إسرائيلي، ولو كنت كذلك 
أعتقد ان املخابرات العامة كانت 

ستلقي القبض علي».
  وردا على ســــؤال حول ما 
يشاع عن وجود مشروع زواج 
بالنجمة غادة عبدالرازق، نفى 
يوســــف ذلك، وقال: «عالقتي 
بغادة ال تخرج عن إطار الصداقة، 
ولو وجدت عالقة عاطفية لكنت 
أعلنت ذلك مــــن دون خجل»، 
مرجعا ســــر انتشــــار شائعة 
ارتباطه بها إلى ترشيحها السمه 
كشخص تتمنى أن ترتبط به 
الفني عند سؤالها  الوسط  من 
في برنامج «أبشــــر» على قناة 
MBC١ عن الشخصية التي تتمنى 
الوسط، قال:  االرتباط بها من 
غادة كانــــت تقصد أنها تتمنى 
االرتباط بشخص مبواصفاتي، 

ولست أنا شخصيا. 

طبقنا جوهر الدين الذي يحثنا 
علـــى قيمة العمل، فســـيكون 

وضعنا أفضل». 
  وعن اتهامه بتشويه صورة 
مصر عبر أفالمه، تعجب يوسف 
من هذا االتهام، وقال: «مصر ال 
يوجد لها عدو سوى إسرائيل، 

تدين شكلي مظاهره احلجاب 
ومحاربة الرذيلة التي يشيعها 
خالد يوسف في أفالمه حسب 
اعتقادهم». واســـتطرد: «هذا 
ليس معناه أني أرفض احلجاب، 
فشقيقاتي كلهن محجبات، لكني 
أرفض التدين الشكلي، ألننا لو 

اخللط بني الواقع والتمثيل التي 
أصبحت غريبة على منطقتنا 
العربية، وال تثار إال مع مشاهد 
اجلنس، وقال: الكل يتفق على 
أن الزنا حـــرام، كما أن القتل 
والسرقة والنصب حرام أيضا، 
فلمـــاذا ال نتكلم عن مشـــاهد 
القتل والســـرقة، بينما نتكلم 
عن مشاهد اجلنس، مؤكدا أن 
العقلية العربية ال تفكر إال في 
اجلنس، مستشـــهدا باملقولة 
الشهيرة للشاعر نزار قباني: 
«ال توجد تلفيفـــة واحدة من 
تالفيف النخاع الشوكي العربي 

إال ومصابة مبرض اجلنس».
  وأضاف: «الناس تتحدث عن 
اجلنس في أفالمي وهم يحبونه 
ألننا نعيش في حالة إحباط تام 
جعلت الناس تفكر من منطلق 
أنه إذا كنا قد خســـرنا الدنيا، 
فالبد أن نعمـــل آلخرتنا، عبر 

 أبدى املخرج خالد يوسف 
غضبه من جتاهـــل منتقديه 
للقضايا التي يثيرها في أفالمه، 
والتركيز على مشاهد اجلنس 
التي ال تتعدى مســـاحتها ١٠ 
دقائـــق في أفالمـــه مجتمعة، 
وقال فـــي حواره مع جمهوره 
عبر «نـــاس TV»: «من بني ٢٠ 
ساعة هي مدة أفالمي العشرة، 
يركز املنتقدون على هذه الدقائق 
املعدودة، والتي وجدت لضرورة 
درامية، أنا مش صاحب مصلحة 
جلعل غرائز الشباب مشتعلة 
دائمـــا، ألني مش فـــاحت بيت 

دعارة».
  وأكد يوســـف في السياق 
ذاته عـــدم ممانعته في ظهور 
ابنته في املشاهد التي يصفها 
منتقدوه باملثيرة إذا كانت ترغب 
في التمثيل، مرجعا النقد الذي 
يثار دائما حول أفالمه إلى حالة 

 خالد يوسف  غادة عبدالرازق

 زائر بـ «الفيس بوك» ينتحل شخصية 
  تامر حسني للدعوة إلى الصالة

 انتهى من تسجيل ٣ أغانٍ من ألبومه الجديد 

 انتحل أحد زوار الـ«فيس بوك» شخصية املطرب 
املصري تامر حسني للدعوة لصالة الفجر. جاء ذلك 
في الوقت الذي حتولت فيه أسماء النجوم العرب على 
موقع الـ«فيس بوك» إلى وسيلة للترويج ملنتجات 

جتارية، وأفكار سياسية ودينية.
  ودشن أحد الزوار صفحة باسم تامر حسني بلغ 
عدد أعضائها ٤٣ ألف عضو، واســــتخدمها في دعوة 
اجلمهور إلى صالة الفجر، واإلكثار من االســــتغفار 
وصيام النوافل. ورغم أن أغلب الفنانني يبدون معارضة 
النتحال شخصياتهم على الـ«فيس بوك» ويهدد بعضهم 
مبالحقة أصحابها قضائيا، إال أن هالة عمر - مديرة 
موقع النجم تامر حسني اإللكتروني واملسؤولة عن 
صفحته الرسمية بالـ«فيس بوك» أكدت في تصريح 
ملوقع «ام.بي.سي.نت» أن تامر يرفض ذلك، وقالت: 
من منطلق حبه جلمهوره يرفض إغالق أي صفحة 

أنشأوها له، حتى لو استخدمت ألغراض أخرى.
  وتبلغ عدد صفحات تامر على الـ«فيس بوك» ألف 
صفحــــة، غير أن مديرة موقعه اإللكتروني تؤكد أنه 
ال يوجد لتامر سوى صفحة رسمية واحدة فقط هي 
«Tamer Hosny Fans»، وهــــذه الصفحــــة تهتم فقط 

بأخباره وال تنشر إعالنات.
  من جانب آخر انتهى تامر حســــني من تسجيل 
٣ اغان من ألبومــــه اجلديد، وقال لـ «ايالف» انه بدأ 

في التحضير لاللبــــوم اجلديد مبكرا، ليكون جاهزا 
للطرح باالسواق خالل موسم الصيف املقبل. واضاف 
انه سيضم ١٢ اغنية، مشيرا الى انه يتعاون فيه مع 
مجموعة من الشباب اجلدد كشعراء وملحنني وموزعني، 
وسيقدمهم للساحة الفنية مثلما فعل مع الفنان الشاب 

كرمي محسن، في البومه «كل الكالم». 

 تامر حسني 

 هيفاء وهبي للعام الثاني 
  على التوالي «فاشون أيدول»

 فنان الراي الجزائري فضيل 
  يثير جدًال حول رفضه حمل العلم المغربي

 فراس إبراهيم: ال أحد يمكنه إيقاف 
  مسلسل عن محمود درويش

 للعام الثانـــي على التوالـــي حصلت املغنية 
اللبنانية هيفاء وهبي على لقب «فاشون أيدول» 
(رمز األناقة) بعد منافســـتها مع كل من سيرين 
عبدالنور ونانسي عجرم وكارول سماحة وإليسا 

ونيكول سابا وميريام فارس.
  وشارك في االستفتاء الذي اجرته املجلة اللبنانية 
الصادرة باالجنليزية «ليبانون انترتينمنت» اكثر 
من ١٤ ألف شـــخص، وحصلت هيفاء على املرتبة 
األولى بنسبة ٢١٪ من أصوات املشاركني لتكون هي 
الوحيدة في نفس االستفتاء التي حتافظ على هذا 
املركز لعامني على التوالي، من أصل اربعة اعوام 

هي عمر االستفتاء. 

 أثار فنان الراي اجلزائري فضيل املقيم في فرنسا جدال في 
األوساط املغربية أثناء غنائه في مهرجان روافد أزون مبدينة 
العيون، بعـــد رفضه حمل العلم املغربي مـــن أحد احلضور، 
وكان أحد الشبان قام اثناء غناء فضيل برفع طفلة حتمل العلم 
املغربي وتقدم نحوه، اال ان مدير أعماله بادر باحتضان الطفلة 
وأخذ العلم منها، فيما تركها تتقدم من دونه وذلك أمام أنظار 
مســـؤولي مدينة العيون من املدنيني واألمنيني والعســـكريني 
وعلى رأســـهم خليل الدخيل الذي عّينه العاهل املغربي محمد 

السادس لتسيير شؤون املدينة.
  واستنكر اجلمهور الذي قّدرته املصالح األمنية للعيون بنحو 
٢٥ ألفا، تصرف مدير أعمال الفنان اجلزائري الى ان انبرى احد 
الشيوخ من مدينة العيون بلباسه الصحراوي األبيض، وتوجه 
مباشرة الى فضيل ليراقصه بالعلم املغربي، في مشهد يشبه 

مصارع الثيران على األسلوب اإلسباني. 

 اكد املمثل السوري فراس ابراهيم انه هو من سيلعب 
شخصية الشاعر الراحل محمود درويش مبختلف مراحل 

حياته التي يرصدها مسلسل «في حضرة الغياب».
  ورد في مقابلة مع «CNN» بالعربية على االنتقادات 
التي تناقلتها وســـائل االعالم مؤخرا على لسان شقيق 
الشـــاعر الراحل، معتبرا ان كل ما نقل على لسان احمد 
درويش ملفق، والغاية منه ايقاف مشروع املسلسل وهذا 

ما لن يحدث مطلقا.
  وعن التصريحات التي تداولتها الصحافة على لسان 
أحمد درويش انه متنى عليه أال يؤدي دور الشاعر الراحل 
قال فراس: حينما يرد احدهم ايا كان استبعاد ممثل عن 
اداء دور ما يجب ان تكون لديه القدرة على اتخاذ القرار 
بهذا الشأن، وهذا من حق اصحاب املشروع والقائمني عليه 
وحدهم، كما يجب أن تكون تلك االعتراضات ان وجدت 
مبنية على وجهة نظر مختصني في الدراما، واتســـاءل 
هنا عن املرشح البديل؟ فال اعتقد ان هناك ممثال عبقريا 
وصل الى املستوى الذي وصلت اليه في التحضير ألداء 

هذه الشخصية على مدى عامني ونصف تقريبا. 

 هيفاء وهبي 

 فضيل 

 سيف اهللا املسلول هو لقب..
  أ ـ عمر بن اخلطاب.
  ب ـ خالد بن الوليد. 

 فراس إبراهيم  


