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ناديا بركات: النقد الهّدام لـ »هال وغال«
من صناعة الحاقدين  وأعداء النجاح

عبدالحميد الخطيب
بنجاح وثبات يواصل 
برنامج »هال وغال« كشف 
العديد من احلقائق املرتبطة 
بالعديد من اجلوانب اخلفية 
لنجوم الفن واإلعالم في الوطن 
العربي، معتمدا على ثقافة وكاريزما 
مقدمته ناديا بركات والتي اتخذت من 
اجلرأة منهجا ملناقش����ة ضيوفها واضعة 
نصب عينيها احترام عادات وتقاليد مجتمعاتنا 
العربية فجاءت خلطة البرنامج متزنة ما ساعد 

على انتشاره جماهيريا.
ع����ن البرنامج واهم تطورات����ه خالل الفترة 
املاضية »األنباء« التقت املذيعة ناديا بركات في 

هذا احلوار فالى التفاصيل:
الى أين وصل »هال وغال«؟

الى القمة فهو أكثر من رائع وأصداؤه واسعة 
جدا خصوصا انه استضاف ومازال املع جنوم 
الفن في الوطن العربي، حيث تتم مناقش����تهم 
في كثير من األمور العالقة والتي يكشفون عن 
حقيقتها أمام املش����اهدين، األمر الذي انعكس 
إيجابا على جماهيرية البرنامج وأشعرنا بأننا 

نقدم شيئا مختلفا عن اآلخرين.
لك��ن حت��ى اآلن مازال��ت االنتق��ادات موجهة 

للبرنامج؟
أعتق����د ان أحد أس����باب جناحن����ا هو هذه 
االنتقادات التي صححت لنا مسارنا، وجعلتنا 
نحتل مرتبة متقدمة من اهتمام املش����اهدين، 
ونحن ال ننظر الى النقد الهدام، ألنه ال يقدم وال 
يؤخر خصوصا انه نتاج حقد وغيرة ليس 
أكثر وهو م����ن صناعة أعداء النجاح، للعلم 
دائما أصرح ب����أن املواضيع التي نتكلم عنها 

في »ه���ال وغال« كلها طرحت في اجلرائد وال 
»نتبلى« على الضيف أو نخترع كالما، وكثير 
من الضيوف وجدوا معنا الفرصة لكي يوضحوا 

اللغط حول األخبار املنشورة عنهم.
أرى انك مكتفية بتقدمي »هال وغال«؟

 بالعكس فأنا أحب التجربة واإلنسان طماع 
بطبعه، لذلك أسعى الى أن تكون عندي برامج 
أخرى ترضي طموحي اإلعالمي وترضي جمهور 
قناة أبوظبي اإلمارات الذين تربطني بهم عالقة 

محبة قوية. 
ما أجنح حلقات البرنامج؟

كل حلقة لها مذاقه����ا ومتابعوها واعتبرها 
كلها ناجحة واشكر كل النجوم الذين لبوا دعوة 
البرنامج وكانوا على قدر املس����ؤولية وحتديدا 
جنوم الكويت ومنهم الفنانة القديرة حياة الفهد 
التي حققت حلقتها نسبة مشاهدة عالية وكذلك 
النجم طارق العلي ومنى شداد ومحمد املنصور 

وغيرهم.
لكن سمعنا ان هناك خالفات بني بعض مذيعات 

القناة؟
هذه شائعات وما أكثرها هذه األيام، فنحن في 
»أبوظبي اإلمارات« كلنا على قلب واحد ونشعر 
باحل����ب للقناة التي وفرت لنا كل ما نريد حتى 
نقدم برامج مفيدة، وعندما تقدم زميلة لنا برنامجا 

نبارك لها وهي في املقابل تهنئنا ببرامجنا.
م��ن وجهة نظ��رك ما ال��ذي ينق��ص اإلعالم 

اخلليجي؟
دائم����ا أقول انه يجب ان تك����ون لنا هويتنا 
اإلعالمية اخلاصة بنا فلو اننا ابتعدنا عن تقلد 
الغير س����ننجح أكثر، السيما اننا منتلك عقوال 
ش����ديدة اإلبداع إذا ما توافرت لها بيئة خصبة 

لذلك.

إشادات بحلقة حياة الفهد التي حظيت بنسبة مشاهدة عالية

ناديا مع الفنانة القديرة حياة الفهد

ناديا بركات

نوال الزغبي

غادة عبدالرازق

نيكول سابا

غادة عبدالرازق تنفي تعمد إبراز 
مفاتنها وتستشهد بـ »بون سواريه«

شخص مخمور يعتدي على نيكول 
سابا خالل غنائها على المسرح

تعرض����ت املطربة اللبنانية نيكول س����ابا ملوقف حرج خالل حفلها 
االخي����ر بالقاهرة، حيث فوجئت بصعود ش����خص مخمور أثناء تقدمي 
فقرتها الغنائية على املس����رح وهو االمر الذي أدى الرتباكها. وظل هذا 
الشخص حسب موقع »الفن اونالين« يقاطع نيكول منذ صعودها الى 
خشبة املسرح ولكنها حاولت أكثر من مرة تدارك املوقف اال أنها فوجئت 
بصعوده وظل يصرخ بصوت عال بجانبها وعندما حاول االمن التدخل 
والنزول به لم يستجب لهم وظل يصرخ بصوت عال فما كان من نيكول 
اال أن غنت معه خوفا من رد فعله جتاهها. واضطرت نيكول الستكمال 
فقرتها دون االلتفات اليه ولكن بعد نزوله من فوق املس����رح ظل يهتف 
باس����مها، واستمرت في فقرتها أكثر من س����اعة قدمت خاللها مجموعة 
من أغنياتها الشهيرة منها »براحتي« و»طبعي كدا« و»فارس أحالمي« 

و»بحبك« وطالبها اجلمهور بغناء »أنا طبعي كده« أكثر من مرة.

أكدت الفنان���ة غادة عبدالرازق اعتزازه���ا بدورها في فيلم 
»بون سواريه« الذي مت عرضه أخيرا، وقالت ان الفيلم محترم، 
ويناسب كل أفراد االسرة، وليس به ما يخدش احلياء، ورفضت 
اتهامها بأنها تبرز مفاتنها على حساب فنها، واستشهدت على 

ذلك مبشاهدها في الفيلم.
وأضاف���ت غادة عبدالرازق في حوار لصحيفة »الش���روق« 
املصرية قائلة: لقد قدمت في الفيلم شخصية جديدة ومختلفة 
لم أقدمها من قبل، وهذا ما أحرص عليه دائما، ألن الدور كوميدي 

وخفيف جدا على املشاهدين، وهو ما لم أقدمه من قبل.
ونفت احتمال اجتاهها لالدوار االس���تعراضية بعد ظهورها 
في الفيلم الذي تقدم فيه اس���تعراضا غنائيا، وقالت: أنا لست 
فنانة استعراضية، ألني على يقني من ان االستعراض فن راق 
وجذاب ل���ه فنانوه املتخصصون فيه، ولكن الدور تطلب مني 
عمل أغنيت���ني لهما توظيف درامي داخ���ل الفيلم، وليس ألي 

شيء آخر.
وردا على انتقادات وجهت لها بأنها تتعمد إظهار مفاتنها أكثر 
م���ن اهتمامها باألداء الفني في الفيل���م، قالت غادة: ال يعقل أن 
أهتم بذلك على حساب النواحي الفنية، ألنني أحترم جمهوري، 
وللعلم لم يكن هناك مشهد واحد يخدش احلياء في الفيلم ألنه 
يهدف الى ان يجمع االس���رة، نافية ان تكون هناك مش���اهد مت 

حذفها من الفيلم.
وتابعت: لست من نوعية النجوم التي تتبرأ من أعمالها بعد 
وجود هجوم عليها، ألنني واثقة من نفس���ي ومن اختياراتي 
التي أنتقيها بدقة لكي أحافظ على رصيدي عند اجلمهور، وأنا 

سعيدة بالفيلم لدرجة كبيرة.

»األنباء« زارته في منزله بعد أن غادر المستشفى إثر تعرضه لحادث سير

فراس إبراهيم:  »محمود درويش« سيصور في كبرى 
العواصم العربية والعالمية بتكلفة 5 ماليين دوالر

دمشق ـ هدى العبود 
بعد تعرضه حلادث سير على طريق دمشق 
� األردن، »األنباء« زارت الفنان السوري فراس 
ابراهيم في منزله بعد ان غادر املستش���فى 
لالطمئنان على صحته، فق���ال: حقيقة أنا 
بحاجة الى عشرين يوما لالستشفاء بشكل 

كامل واحمد اهلل على كل شيء.
وردا على سؤال ل� »األنباء«: أكد ابراهيم 
انه سيعود للعب دور البطولة في املسلسل 
الذي يجسد حياة الشاعر الفلسطيني الكبير 
محمود درويش على ان يقوم بدور حياته 

خالل شبابه وكهولته.
وأشار ابراهيم الى ان كاميرات التصوير 
انتهت من مرحلة طفولة الشاعر درويش، وان 
من لعب البطولة الطفل يزن حاج خميس، 
فهذا الطفل أدهشنا جميعا مبا قدمه من اتقان 
وبراعة فنية للدور »باختصار انه مذهل«، 
كما لعب دور اجلد الفنان القدير اسعد فضة 

ووالدته لينا حوا رنة ووالده الفنان تيسير 
إدريس كما لعبت الفنانة األردنية ش���فيقة 
الطل دور جدة الش���اعر درويش، واألغاني 

بالطبع للفنان مارسيل خليفة.
ونظرا حلساسية العمل وما دار حوله من 
جدل، قال فراس ابراهيم: حقيقة ال حتضرني 
األسماء كاملة، ولكن هناك ثلة من الفنانني 
الكبار من جميع أنحاء الوطن العربي منهم 
باس���م مغنية وطارق ابراهيم ورانيا احمد 
ورياض نح���اس في املرحلة األولى. أما في 
املرحلة الثانية فان الفنانة سالف فواخرجي 
ستلعب دور حبيبة درويش األولى على ان 
تلعب دور احلبيبة الثانية ميرنا املهندس 
من مصر، والفنانة نادين س���المة ستجسد 

دور زوجته.
وتابع: مبا ان العمل يحتفي بحياة الشاعر 
الكبي���ر محمود درويش فإن من س���يلعب 
الفلسطيني دور املفكر ادوارد سعيد الفنان 

السوري عابد فهد، فهذا املفكر عاش في أميركا 
ويعتبر من أهم املفكرين العرب الفلسطينيني 
كما يلعب الفنان امين رضا دور راشد حسني 
وهو شاعر من الشعراء املهمني جدا واملؤثرين 

في املرحلة الثقافية.
وعن أماكن التصوير أكد فراس ابراهيم ان 
العمل سيصور في كبرى العواصم العربية 
والعاملية ومنها دمش���ق فرنس���ا وروسيا 
وايطاليا وبي���روت ومصر وعمان وهو من 
إخراج املخرج العاملي جندت أنزور وتأليف 
الكاتب الصحافي حسن م يوسف، ومن إنتاج 

شركة فراس ابراهيم.
وعن تكلفة العمل قال ابراهيم: وس���طيا 

التكلفة خمسة ماليني دوالر. 
وفي نهاية الزيارة متنت »األنباء« للفنان 
فراس ابراهيم دوام الصحة والعافية، متمنية 
له الشفاء العاجل والعودة سريعا لوطنه األم 

سورية وألسرته الفنية وعائلته.

إشكال حفل نوال الزغبي 
يتصدر تغطية حفالت رأس السنة

إصابة تامر حسني بشرخ في الذراع 
خالل تصوير مسلسله األول

طغت أخبار املش���ادة التي حصلت بني اثنني من 
الساهرين في منتجع االدة ساندز ليلة رأس السنة، 
خالل وصلة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في احلفل 
ال���ذي جمعها بالفنان اللبناني عاصي احلالني على 
أخبار جناح حفالتها، وعل���ى أخبار بقية احلفالت 
االخرى التي أقيمت ليلتها، وتناقلت املواقع وبعض 
الصحف االلكترونية خبرا مفاده أن شجارا نشب في 
منتصف وصلتها أدى الى ايقاف احلفل، وتكس���ير 
الصال���ة بالكامل، وأن مرافقي نوال وجدوا صعوبة 
كبيرة في اخراجها من احلفل، وذهب البعض للقول 
انها انخرطت بالبكاء، وحلل آخرون أن املشكل مفتعل 

اليصال رسالة لنوال شخصيا.
واكد باس���كال مغامس مدير اعمال نوال الزغبي 
أن احلفل كان قد شارف على االنتهاء تقريبا، عندما 
نش���بت مشادة بني شخصني وتطورت قليال، وق�ال 
ل� »ايالف«: لكن ال حقيقة ملا يحكى عن أضرار مادية 
أو جس���دية، وميكن ملن يرغب االتصال بادارة االدة 

ساندز للتأكد من هذا االمر.
وأضاف: كانت الساعة قد قاربت على الثالثة والربع 
فجرا، ونوال بدأت وصلتها قرابة الثانية فجرا، أي أنها 
غنت ساعة وربع، وهي تغني عادة ساعة ونصف، 
وكان ق���د تبقى لها أغنية أو أغنيتان قبل أن تختتم 

وصلتها، ولذلك ارتأينا أن ننهي احلفل.

أصيب املطرب الش���اب تامر حسني بشرخ في 
ذراعه، وذلك خالل تصويره أحد املشاهد في املسلسل 

التلفزيوني االول في مشواره الفني »آدم«.
وطمأن تامر في تصريح ملوقع »ام بي سي نت« 
جمهوره ومحبيه عل���ى صحته، مؤكدا أن اصابته 
بسيطة، ولن تعوقه عن استكمال التحضير الغنية 
عن الوحدة الوطنية في مصر، بعد االعتداء االرهابي 
على كنيسة القديسني باالس���كندرية، والذي راح 

ضحيته ما يجاوز العشرين من االبرياء.
واض���اف تامر قائال: أري���د أن أطمئن جمهوري 
احلبيب، فاالصابة بس���يطة - واحلمد هلل - وهي 
عبارة عن ش���رخ في ذراعي اليس���رى، وأنا بخير 
وبصحة جيدة متاما، وسأس���تكمل تصوير دوري 
في العمل دون أي عقبات أو مشاكل، مشيرا الى أن 
املسلسل يتميز بأن أحداثه مليئة مبشاهد االكشن 
واملطاردات واالثارة، وهي التي لم يعتدها جمهور 

التلفزيون.
ويجسد تامر في املسلسل شخصية شاب نشأ في 
حارة مصرية، ويقع في كثير من املشاكل، ويرتبط 
بعالقات عاطفية وانسانية مع ثالث فتيات، وتتطور 
حياته من القاع الى القم���ة، وتلعب مي عز الدين 
شخصية مهندسة ديكور تنتمي لعائلة ثرية، وتربطها 
بآدم عالقة صداقة قوية، وهي بطلة العمل، باالضافة 
الى درة التي تؤدي ش���خصية اح���دى جاراته في 
احلارة، وتربطه بها قصة حب، ودينا فؤاد، وتلعب 

دور احدى زميالته في اجلامعة.
واستطرد تامر قائال: من ضمن أحداث مسلسله 
اجلديد »آدم« املقرر عرضه في رمضان املقبل على 
الشاش���ات العربية مواقف وشخصيات تؤكد على 

الوحدة الوطنية بني املسلمني واملسيحيني على أرض 
مصر، وأن كل اخلالفات التي حتدث هي من صنع أياد 

خارجية ال تريد االستقرار والسالم للمصريني.
يذكر ان مسلسل »آدم« من تأليف أحمد أبوزيد، 
واخراج محمد سامي، ويشاركه بطولته مي عز الدين، 
ودرة، ومحمود اجلندي، وعفاف شعيب، وعبدالرحمن 

أبوزهرة، وماجد املصري، ونهال عنبر.

طمأن محبيه ويحّضر أغنية للوحدة الوطنية

تامر حسني

.. فراس في مسلسل »أسمهان« فراس إبراهيم


