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 ممثل بعد ما «نصحوه» زمالؤه  32 
اللي معاه في عملـــه اليديد بأنه 
ما يصير ملقوف في اللوكيشـــن 
طنشهم واستمر في لقافته ومالقته 
والنتيجة طـــرده من قبل املخرج 

لعدم االلتزام.. تستاهل! 

 ممثلة «فرحانة» بعد ما 
عرض عليهـــا احد املنتجني 
اخلليجيني املشاركة في عمله 
اهلهـــا رفضوا  اليديد بس 
املنتج  هاملشاركة لســـمعة 

السيئة.. فرحة ما متت!

 سمعة مالقة
ابتعدت عن   ممثلة بعد ما 
الساحة بالفترة املاضية هااليام 
«حنت» بالرجوع لها وقاعدة 
تفتر على مكاتب املنتجني لعل 
وعسى يعطونها ادوار بأعمالهم 

اليديدة.. خير ان شاء اهللا!

 فرارة

 عادل إمام: تنبأت باعتداء 
كنيسة اإلسكندرية

  
  كشف الزعيم عادل امام عن تنبئه باحلادث 
األخير في فيلم «حسن ومرقص»، حيث قال 
فـــي تعليق له على احلـــادث لصحيفة الوفد 
القاهرية: لقد تنبأت في أفالمي بخطر االرهاب، 
وحاولت قدر استطاعتي االشارة الى املخاطر 
واألضرار التي ستنتج عن األعمال االرهابية. 
واضاف: ما حدث في االسكندرية وبالتحديد 
أمام كنيسة القديسني سبق التنبؤ به في فيلم 
«حسن ومرقص» ورغم الكارثة التي وقعت، اال 
أنني أثق في قدرات وامكانيات املواطن املصري 
القادر على حتويل احملنة الى فرح، وأثق أيضا 
في عالقة الود واحملبة التي تربط بني املسلم 
واملسيحي. وتابع امام: مهما كان حجم وقوة 
اعصار االرهاب فلن يقتلعنا من جذورنا، ولن 

 عادل إماميهز امياننا بهذا الوطن الكبير. 

 اإلعالمي بركات الوقيان د.محمد اجلاراهللا

 حقيقة زواج هالة فاخر بعد ارتدائها الحجاب 
 

 مشهد مثير لعبير صبري يثير أزمة
   في «حفلة منتصف الليل»

 قضت محكمة اجلنح االقتصادية في مصر 
برد الدعـــوى املقامة من قبل ورثة الفنانة 
املصرية ليلى مراد ضد ورثة صالح مرسي 
وإلزامهـــم بدفع املصاريف اجلنائية، صدر 
احلكم برئاسة املستشـــار طارق الطويل، 
وأمانـــة ســـر جوزيف ميخائيل، حســـب 

«النشرة». 
  وتعود القضيـــة عندما أقام زكي فطني 
عبد الوهاب دعوى أمام احملكمة ضد ورثة 

صالح مرســـي صالح، يطالب فيها بإلزام 
الورثة بالعقود املبرمة بينهما، ومنعهم من 
تأليف السيرة الذاتية لوالدته وعرضها في 

مسلسل تلفزيوني.
  يذكـــر ان حياة الفنانة ليلى مراد قدمت 
في مسلسل حمل اسم «قلبي دليلي» وقامت 
الفنانة السورية صفاء سلطان،  ببطولته 
حيث اثار العمل الكثير من اللغط عن حياتها 

الشخصية خصوصا في بداياتها الفنية. 

 منذ ارتداء الفنانة هالة فاخر احلجاب ويتردد 
انها تزوجت من مطرب شهير بالوسط الفني، بل 
تردد أيضا أن هذا املطرب وراء ارتدائها احلجاب 

حيث اشترط عليها ارتداءه قبل الزواج.
  من جهتها نفت هالة فاخر، حسب موقع «الفن 
اونالين» كل ما تردد مؤكدة انها لم تتزوج من 
داخل أو خارج الوسط الفني، مشيرة إلى أنه 
في حال زواجها سوف تعلن للجميع، وأضافت 
هالة أن مـــن حق جمهورها عليها أن تؤكد أو 
تنفي مثل هذه الشائعات، لذا فقد قررت التأكيد 
على أنها لم ترتبط، وإذا حدث ذلك فستعلنه 
للجميع ألن أحد وأهم شـــروط صحة الزواج 
في األســـاس هو اإلعالن واإلشهار فلن تخفي 
زواجها على أي حال.  كما نفت أن يكون هناك 
شـــخص ما وراء ارتدائها احلجاب مؤكدة أنه 
قرارها اخلاص ولم يتدخل فيه أحد، وأشارت 
إلى انها تنشغل حاليا بتصوير مسلسل «عريس 
دليفـــري» مع الفنان هاني رمزي، وتســـتعد 
للمشاركة في عمل ســـينمائي جديد بعنوان 

«ساعة ونصف» مع أحمد فلوكس.

 بالرغم من اعتراف الفنانة عبير صبري 
بأنها تقدم مجموعة من مشـــاهد االغراء 
واالثارة ضمن أحداث فيلمها اجلديد «حفلة 
منتصف الليل»، حيـــث أكدت أنها تقدم 
مشاهد جتمعها بزوجها داخل غرفة النوم، 
اال أنها سرعان ما تراجعت وأعلنت أنها 
رفضت مشهدا مثيرا ضمن أحداث الفيلم 

مؤكدة أنها لن تستطيع تقدميه.
   وهو االمر الذي دفـــع مخرج الفيلم 
محمود كامل الى االستعانة بـ «دوبليرة» 
لتقدمي هذا املشـــهد وذلك بعد أن رفضته 
عبير متامـــا وأقنعت املخـــرج بانها لن 
تستطيع القيام به. ويتردد أن عبير صبري 
رفضت هذا املشهد خوفا من الهجوم عليها 
مرة أخرى، وذلك بعد أن قدمت مجموعة 
من املشاهد الساخنة ضمن أحداث فيلم 
«عصافير النيل» مع فتحي عبد الوهاب 
حيث تعرضت وقتها لهجوم عنيف لكون 
الفيلم أول عمل سينمائي تقدمه بعد خلعها 
احلجاب وهو االمر الذي عرضها لهجوم 

حاد.
  وتدور أحـــداث فيلم «حفلة منتصف 
الليل» في ثالث ســـاعات فقط تقع فيها 
جرمية قتل غامضة أثناء حفلة يقيمها عدة 
أصدقاء لتتحول الى مسرح للتحقيق بعد 
أن حتوم الشبهات بينهم، وجتسد عبير 

 دوللي شاهين: ابنتي نور غيرتني
   وزوجي اهللا يعينه علينا

  
  عبرت الفنانة دوللي شـــاهني عن سعاتها باستقبالها عام ٢٠١١ 
مع ابنتها نـــور وقالت في مدونة «ناس mbc»: اســـتقبلت العام 
اجلديد وأنا أشعر بأن هذا العام من أجمل أعوام عمري، ألن ابنتي 
نور اســـتقبلته معـــي، فهي غيرت الكثير فـــي حياتي وجعلتني 
أنظر للحياة نظرة مختلفة عن نظرتي لها ســـابقا، وبدأت أشعر 
مبسؤولية األمومة، فهي شغلت لي كل وقتي وأصبحت أهتم بكل 
صغيرة وكبيرة في حياتها بنفسي، وطبعا في ظل معاونة زوجي 
باخوس اهللا يعينه علينا، ألنه عن جد إنســـان متعاون جدا منذ 
أيامي األولى في احلمل، وهو كان خير سند لي وأصبح أقرب لي 
حتى من أمي، كما أنه يفعل أي شـــيء من أجلي أنا ونور مبحبة 
حتى ان تعرض لإلرهاق. Sوأضافت: كثيرا ما يطلب زوجي منى 
أن أستريح ويقوم هو بإعداد الطعام ألنه يشعر بأن نور ترهقني 
كثيرا، فهو في حقيقة األمـــر يجيد فن الطهي بصورة رائعة وله 
اختراعات جميلة أشعر وكأني راح آكل أصابعي وراها، اهللا يخليه 

لينا ويخلي لي نور التي نورت لي حياتي. 

صبري في الفيلـــم دور عال فتاة جميلة 
تتزوج من رجل مسن طمعا في أمواله.

  ويشـــارك في بطولة الفيلـــم الفنانة 
التونسية درة وحنان مطاوع ورانيا يوسف 
ومنى هال ورامي وحيد وأحمد وفيق وعمر 
حسن يوسف، والفيلم من تأليف محمد 

عبد اخلالق ومن اخراج محمود كامل. 

 هالة فاخر

 عبير صبري

 صفاء سلطان في شخصية ليلى مراد

 دوللي شاهني

 فادي حداد .. ومع جنوى كرم اثناء تصوير الكليب

 فادي حداد قال إن أحد ديكوراته يحمل روح «ناين»

  مخرج كليب نجوى كرم مدافعًا: «لشحد حبك»
   ال يشبه فيلم نيكول كيدمان 

 يتجول معه في أحب األماكن إلى قلبه

  بركات الوقيان يكشف الجانب اآلخر للجاراهللا
 عبدالحميد الخطيب

  استمرارا ملسيرة التميز التي تصاحب االعالمي بركات الوقيان في 
كل ما يقدم، يعرض تلفزيون «الوطن» برنامج «في ضيافتهم» والذي 
استطاع ان يكون في مصاف البرامج املشاهدة بقوة السلوب مقدمه 
والذي ميلك مقومات اعالمية نادرة معتمدا على ثقافته فاصبح قدوة 
للعديد من املذيعني الشـــباب، وكذلك للجوانب املهمة التي يتناولها 
«في ضيافتهم» والتي تبرز جوانب خفية في حياة ضيوفه، ما اكسب 

البرنامج شكال مغايرا عن االخرين.
  ومن خالل ما يحظى به البرنامج من نســـبة مشاهدة عالية فقد 
اولى له تلفزيون «الوطن» اهتماما خاصا ووضح ذلك في اللوكيشنات 
املختلفـــة والتي اعطـــت البرنامج زخما وجماليـــة فكانت جزءا ال 
يتجزأ من موضوع كل حلقة واكملت رونق الشـــخصيات التي يتم 

استضافتها 
   وفـــي حلقة اليوم يضيء البرنامج جوانـــب يغفلها الكثير من 
املشـــاهدين في حياة شـــخصية بارزة في املجتمع الكويتي حيث 
ستكشف لنا عن شخصيته وحياته االسرية بعيدا عن كونه شخصية 
عامة. وذلك عندما يحل الوقيان وفريق عمل البرنامج ضيوفا على 
وزير الصحة االسبق واستشاري جراحة االورام والسمنة واجلهاز 
الهضمـــي د.محمد اجلاراهللا والذي ســـيتجول في احب االماكن الى 

قلبه والتي يقضي فيها اوقاته.
  كما يتطرق «في ضيافتهـــم» الى أبرز املراحل في حياته املهنية 
وتخصصـــه واالجنازات الكبيرة التي حققهـــا باالضافة الى الفترة 
التي قضاها وزيرا للصحـــة وما واجهه من حتديات فيها، والعديد 
من اخلفايا التي سيكشفها البرنامج الذي يعرض في التاسعة مساء 

كل خميس. 

اللبناني فادي   أكد املخـــرج 
حداد ان كليبـــه األخير للفنانة 
جنوى كرم «لشحد حبك» ال يشبه 
فيلم «ناين» الذي لعبت بطولته 
نيكول كيدمان، موضحا أن أحد 
الديكورات األربعة املســـتخدمة 
في كليبه حتمل روح هذا الفيلم، 

وليس أكثر.
  وكان البعض قد وجه انتقادات 
للمخرج اللبناني بعد عرض كليبه 
مع الفنانة جنوى كرم «لشـــحد 

حبك»، متهمني اياه بنسخ فيلم 
«ناين» أو «تســـعة» وهو عمل 
استعراضي للمخرج روب مارشال 
مأخوذ عن مســـرحية إيطالية 

موسيقية حملت االسم نفسه.
  وأوضح املخرج اللبنانيـ  في 
تصريحات ملوقع «ام.بي.سي نت» 
ـ ان الكليـــب مدته ٤ دقائق و٥٥ 
ثانية من دون املقدمة، والديكور 
املتهم بأنه يشـــبه فيلم «ناين» 
مدته ال تتجاوز ٤٥ ثانية، وهو 

واحد من الديكورات األربعة التي 
الكليب، واستخدم  اعتمدها في 
فيه ديكورا ضخما وترتدي فيه 

الفنانة الفستان األحمر.
  وأضاف: لي الشـــرف أن يتم 
تشـــبيه عملي بفيلم كهذا كلف 
٨٠٠ مليون دوالر، واستمر العمل 
عليه ٣ سنوات ونصف السنة، 
مشيرا إلى أنه أراد إيصال رسالة 
يقول من خاللها إننا كعرب وفي 
لبنان وبإمكانيات واستديوهات 

محدودة، قادرون على أن نقترب 
من اإلجنازات األجنبية في حال 
وفرت اإلمكانيات املادية، مشيرا 
إلى أن هذا الكليب غير املعادلة 

للكليبات كلها.
  ووصف املخرج الهجوم على 
كليبـــه األخير «لشـــحد حبك» 
للفنانـــة جنوى كرم باحلســـد 
والغيرة من جناحاته، مؤكدا أن 
الهجوم يقوده أشخاص يظهرون 
على املواقع للتهجم عليه من خالل 

أسماء مستعارة.
  ومتنـــى أن ينظر الناس إلى 
كليب وائل جسار «غريبة الناس»، 
الذي حقق من خالله نقلة نوعية 
وانتشارا كبيرا، وڤيديو كليب 
أمل حجـــازي األخير «ويلك من 
اهللا»، مؤكدا أنـــه ابتكر الفكرة 
وتطـــرق إلى مواضيـــع جميلة 
تناسب كلمات األغنية، متسائال 
في الوقت عينـــه «ملاذا ال يعلق 

على هذه األعمال؟». 

 ورثة ليلى مراد
   يخسرون

   الدعوى
 

 مديحة كنيفاتي تقع في حب صاحب ملهى ليلي
 تؤدي املمثلة الســــورية الشابة مديحة كنيفاتي ثالث لوحات من املسلسل 
املتصل املنفصل «بومب أكشــــن» للمخرج فيصل بني املرجة، حيث اشارت 
ملوقع «النشــــرة» عن أهم لوحة من اللوحات الثالث قائلة: أؤدي فيها دور 
فتاة تقع في عالقة غرامية مع رجل ميلك ملهى ليليا، ومن هنا تبدأ نتائج 
التأثر بالواقع تظهر، فتطغى الســــلبيات على االيجابيات مع محاولتها 
الفصــــل التام بني الرجل والعمل، وبــــني احلب واالخطاء التي ترتكب، 
لكنها في النهاية تشــــعر بل وتتأكد بأنها كانت في رحلة خاطئة في 

هذا املكان». 
  وحول هذا النوع من االعمــــال «املنفصلة املتصلة» 
قالــــت: هي أعمال الفتة لكنها فــــي احلقيقة ال تخدم 
الفنان أو الفنانة وبخاصة في مرحلة التأسيس في 
املهنة، فاملمثل يطمح للعب دور مهم في مسلســــل 
طويل من قصــــة واحدة، لكن أغلب مخرجينا في 
سورية يضعون املمثل اجلديد في هذه النوعية من 
االعمال. ودافعت كنيفاتي عن املمثل ياسر العظمة 
ضد االنتقادات التي تطوله في اآلونة االخيرة 
مع شــــروعه في تصوير اجلزء اجلديد 
من «مرايا» قائلة: ياســــر العظمة 
عظيم والعمل معه مريح وهو 
أفضل مكتشف للمواهب في 
الدراما والكوميديا السورية، 
التي تطوله  واالتهامات 
ليست سوى شخصية 

برأيي. 
  يذكر أن مديحة كنيفاتي 
لعبت أكثــــر من دور مهم في 
مسلسالت طويلة كان أبرزها في 

مسلسل «بيت جدي» قبل عامني. 


