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 كشف عن كثير من الفضائح وأعلن تبرؤه منها 

 أيهم نصري يتهم شقيقته أصالة بزج اسمه ضمن الئحة مطلوبي «اإلنتربول» 
أيهم في رأسه.

  والسؤال الذي يفرض نفسه: 
هل ستبقى أصالة غارقة في دوامة 
املشاكل وخصوصا بعدما طغت 
مشاكلها وخالفاتها على أخبارها 
الفنية؟ وأيضا البد أن نسأل عما 
اذا كان اخلالف بني أصالة وحلمي 
بكر هو عائليا أيضا، خاصة بعد 
ان كشف املوســـيقار في اطاللة 
تلفزيونية له منذ أيام انه تزوج 
سبع مرات، وانه ارتبط في زيجته 
السادسة من «راندا» السورية وهي 
الفنانة أصالة، والتي  ابنة خالة 
وصفها بكر بأنها «كانت ســـيدة 
عظيمة جدا، ولكنها انحازت الى 
أصالة وآثـــرت االنفصال بأدب» 
وانها اآلن صديقة له وكانت تتمنى 
العودة ولكن بعد فوات االوان؟!

 ٭  بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

  وأكـــد أيهم ان شـــقيقه أنس 
ووالدته وشقيقاته يقفون الى جانب 
اصالة التي لم تتدخل ملساعدته 
لكنها أبـــرزت العقد املزور الذي 
أطاح به، نافيا اتهامات شقيقته له 
بتعاطيه املخدرات، مشيرا الى انه 
يشرب املسكرات فقط، ومؤكدا انها 
لم تر ابنه مصطفى البالغ من العمر 
سنة وسبعة أشهر، محمال اياها 
مسؤولية طالقه ايضا وقال انها 

تراهم مثل «حثالة املجتمع».
  وكشف ان اصالة أسمت ابنها 
«خالد» تيمنا برجل االعمال خالد 
بن محفوظ النه كان يدعمها فنيا 
وتقاضت ثمن ذلك مليون دوالر 
واليوم ستسمي ابنها «علي» نسبة 
لرجل اعمال قطري يدعمها فنيا 
في املرحلة احلالية، وكشـــف ان 
املمول هذا قال الصالة انه سيضع 

يالحقها االنتربول بسبب شقيقته 
اصالة وشقيقه انس الذي يقف الى 
جانبها، وأكد أنه يعمل جهده اليوم 
حملو اسمه من الالئحة متوعدا بانه 
ســـيأخذ حقة وانه سيبتعد عن 
اصالة «املمثلة الرائعة امام الناس 
فيما هي متعجرفة»، أيهم اعاد من 
جديد اثارة موضوع تزويره في 
العام ٩٨ توقيع فسخ عقد أصالة 
االحتكاري مع شركة «الفرسان» 
لالنتـــاج الفني كـــي تنتقل الى 
«روتانا»، وذلك بناء على طلبها، 
حيث كان موظفا في الشركة نفسها 
وقال انه زور التوقيع خوفا عليها 
الن العقد مدته ٢٠ عاما وقيمة البند 
اجلزائي فيه مليونا دوالر، حيث 
كان قـــد أثار املوضوع عينه منذ 
فترة من خالل صحيفة «وشوشة» 

املصرية.

شـــهرتها وغطرســـتها، واتهمها 
باســـتغالل طيبة قلبه جســـرا 
ملصاحلها، مشـــيرا الى أن اسمه 
التي  اليوم مدرج ضمن االسماء 

 أعـــادت التصريحات النارية 
التي أدلى بها أيهم نصري شقيق 
الفنانة أصالة نصري الى مجلة 
«زهرة اخلليج»، االثارة الى االخبار 
التي تعيـــش ركودا منذ  الفنية 
العربية، حيث  الثورات  انطالق 
بدأت وسائل االعالم تتناقل اخلبر 
وتســـلط االضواء عليه في زمن 
شحت فيه االخبار الفنية، خاصة 
بعد أن كشـــف أيهم عن كثير من 
الفضائح، حيث أعلن أنه «تبرأ من 

شقيقته أصالة الى يوم الدين».
  ووصـــف أيهم الـــذي أكد انه 
غير اسم عائلته من نصري الى 
«مصري» لكي ال يعرف احد صلة 
القرابة التي جتمعه بشـــقيقته، 
شـــعوره بانه وصل الى مرحلة 
اليأس في عالقته مع شـــقيقته 
«الغدارة» وكشف أنه يدفع ثمن 

 أصالة نصري أيهم نصري 

 مقدمة برامج اعتذرت عن تقدمي برنامج مسابقاتي للقناة 
اللي تشتغل فيها علشان تشاركها احدى زميالتها اللي ما 

حتبهم في تقدميه.. احلمد هللا والشكر!

 ممثل «حاس» انه ربعه املمثلني حاسدينه ألنه عنده 
اربع اعمال درامية ويفكر يبتعد عنهم علشان يفتك من 

عيونهم.. اهللا يعني!

 ممثلة ناوية تدش دورة في املكياج علشان تطلع بشكل 
حلو عالشاشة بعدما «عبرت» عن استيائها من املكياج اللي 
حتطه لها احدى خبيرات التجميل.. يبه العيب ترى بويهج! 

 برنامج

 حسد

 دورة

 «ستار أكادميي ٨» ينطلق مطلع 
أبريل واملشتركون املقبولون 

يضعون أسماءهم على «الفيس بوك»

 هند صبري تؤجل ارتباطاتها 
الفنية بسبب احلمل 

 ما أسباب استبعاد ندى أبوفرحات 
من مسلسل «الشحرورة»؟!

 بدأت التحضيرات النطالق املوسم اجلديد من برنامج «ستار 
أكادميي»، وقد وصل املشــــتركون العــــرب الى بيروت، حيث 
باشروا االســــتعدادات للبرامي األول الذي سيعرفهم في اللقاء 
األول علــــى اجلمهــــور العربي. وقد بدأ فريــــق عمل البرنامج 
في وضع اللمســــات األخيرة على االستديو وعلى األكادميية 
التي تفتتــــح أبوابها قريبا حيث 
ستظهر ديكورات جديدة ولوغو 
جديد، وقد حدد تاريخ األول من 
ابريل املقبل تاريخ انطالق املوسم 
اجلديد وذلــــك تزامنا مع انطالق 
احلملة اإلعالنية اجلديدة لشركة 
«بيبسي كوال» الراعية للبرنامج، 
كما يصادف هذا اليوم العاملي للكذب حيث ينتشــــر ما يسمى 

بـ «كذبة بيضاء».
  هذا ويحافظ البرنامج علــــى فريق عمله من املقدمة هيلدا 
خليفة الى األساتذة، وبدأ العديد من املشتركني ومن مشجعيهم 
ومن هواة البرنامج الترويج عبر موقع «الفيس بوك» العتباره 
بات الوســــيلة األسرع لالنتشار، وفي هذا اإلطار سارع بعض 
الطالب املقبولني إلى إنشــــاء صفحات لهم عبر املوقع املذكور 
حلشــــد الدعم اجلماهيري منذ اآلن، وأيضا مت انشاء أكثر من 
١٠ مواقع غير رســــمية لـ «ستار أكادميي ٨»، إضافة الى موقع 
«الفان كلوب». ومن األسماء التي أعلنت عن انضمامها للموسم 
الثامن كل من صادق صالح من فلسطني ولينا بزمليط وسناء 
رجب، ومن األردن محمد القاق ومحمد رافع ومروان شردوق، 
إلى جانب مشترك ســــوداني وآخر جزائري مقيم في فرنسا. 
وأيضا من األسماء التي أعلنت على شبكة التواصل االجتماعي 
انضمامها للموسم الثامن من تونس كل من مرمي تاكروني وسيف 
وعلي الدوسري من الكويت، وسامي الزامل من السعودية ومن 
اجلزائر هاني زايد، ومن مصر كل من أحمد بوكاشــــة وسناء 
محمد، وزينب ثاموري من املغرب. لكن البد من االشارة الى ان 
االسماء املتداولة على صفحات املنتديات وموقع «الفيس بوك» 

تبقى غير مؤكدة إال مع انطالق السهرة األولى للبرنامج.
 ٭  بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

 قـــررت الفنانة هند صبري تأجيل أي ارتباطات فنية أو 
إعالمية خالل الفترة املقبلة، وذلك بسبب وصولها للشهور 
األخيرة في حملها وحاجتها للراحة الشديدة بانتظار مولودها 
األول. وكانت هند قد انتهت مؤخرا من تصوير فيلم أسماء مع 
املخرج عمرو سالمة، وذلك قبل ظهور أعراض احلمل عليها 
بشـــكل واضح، وتنتظر حاليا 

حتديد موعد لعرض الفيلم.
  يذكـــر أن هند قامت مؤخرا 
بتصوير عـــدة ڤيديوهات مع 
عمرو سالمة أيضا تتولى فيها 
شرح وتبسيط بعض املفاهيم 
السياسية لنشرها بني الناس 
وخلق نوع من الثقافة والوعي 
السياســـي، وذلـــك كمحاولة 
ملجاراة ما حققته ثورتا مصر 
وتونس من تغيير في وجدان 

املواطن العربي.
 ٭  القاهرة ـ سعيد محمود

 انتشرت الفترة االخيرة انباء حول استبعاد الفنانة ندى 
ابو فرحات مـــن الدور الذي كان مقررا ان تلعبه مجســـدة 
هويدا ابنة صباح، في املسلسل التلفزيوني الذي يسرد حياة 
الشحرورة، ومن املفترض ان تقوم بالدور ملكة جمال لبنان 
السابقة نادين جنيم حسب بعض االخبار الصحافية التي 
تناقلت تصريحات من جنيم عن قبولها الدور، ولم يعلن اي 
اسباب عن استبعاد الفنانة ندى ابو فرحات على الرغم من 

انها كانت حتضر للتصوير خالل األيام القليلة املاضية. 

 هند صبري 

 هيلدا خليفة 


