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زينة كرم

عالمات استفهام عدة رسمها غياب الفنانة زينة كرم عن 
اجلزء الثالث من »هوامير الصحراء« الذي انطلق تصوير 

مشاهده األولى أخيرا. السيما أنها تعد من العناصر 
األساسية التي ساهمت في جناح املسلسل في جزئه 

الثاني. وقد ترددت أخبار عن خالفات وقعت بينها وبني 
منتج العمل املمثل عبداهلل عامر وآخرين، انتهت بإقصائها 

عن املسلسل.
من جانبها، نفت كرم هذه األخبار، وأكدت في حديث لها 

مع »أنا زهرة« أن غيابها يعود إلى عدم التنسيق باكرا 
معها، إذ مت االتصال بها متأخرا بعدما ارتبطت بأعمال 
عدة، ما يعيق سفرها خارج الكويت، ودفعها إلى عدم 

املشاركة، وقالت: ال خالفات مع أحد من الوسط الفني، 
لكنها رجحت أن يكون هناك بعض الفنانني واملنتجني الذين 
اتخذوا موقفا منها على حد تعبيرها، وقالت ان هذه ليست 

مشكلتها وإمنا مشكلتهم.
وأوضحت أن الشركة املنتجة لـ »هوامير الصحراء« 

أبلغتها قبل يومني فقط من موعد التصوير، وهو األمر 
الذي فاجأها جدا، خصوصا انها منشغلة يوميا بتصوير 

مشاهدها في مسلسل »بنات سكر نبات« الذي تشارك فيه 
وتراهن على جناحه خالل عرضه في رمضان.

ومن املعلوم أن زينة كانت من ضمن أفراد العمل الذين 
استقبلهم األمير الوليد بن طالل بعد جناح املسلسل في 
جزئه الثاني، وترى أن األمير أحد أهم الداعمني ملسيرة 

الفن العربي بشكل عام والفن اخلليجي على وجه التحديد.

ملاذا أبتعدت زينة كرم عن »هوامير الصحراء«؟

خالل إحياء حفلته ضمن 
مهرجان »موازين«، أدى الفنان 
اإلماراتي حسني اجلسمي أغنية 
وطنية مغربي���ة بعنوان »ما 
تقس���يش بالدي« من كلماته 
وأحلان���ه، وفاق عدد حضور 
حفلته 80 ألف شخص، رغم 

الطقس املتقلب.
وقد متيزت أمسية اجلسمي 
حسب ما ذكرت »أنا زهرة«، 
بتقني���ات ص���وت وإضاءة 
وع���رض، اس���تحدثت للمرة 
األولى في الس���هرة السادسة 

للمهرجان.
إذ مت جل���ب فري���ق عمل 
متخصص من لبنان وفرنسا 
برفقة اللبناني باسم كريستو 
الذي أخرج السهرة تلفزيونيا، 
من بينها إضافة شاشات، خاصة 

على املسرح وعلى جوانبه.
الرباط  وغادر اجلس���مي 
الت���ي حتتض���ن »موازين«، 
متجه���ا الى مراك���ش إلحياء 
حفل جماهي���ري عاملي يعود 
ريعه إلى ضحايا التفجيرات 
األخيرة التي شهدتها املدينة، 
واجلسمي هو املطرب العربي 
الوحيد في األمسية التي تقام 
الليلة في نف���س املكان الذي 
شهد التفجيرات وتضم األمسية 
مجموعة من النجوم العامليني 
أمثال املغني العاملي يوس���ف 

إسالم، وليونيل ريتشي.

نفت املمثلة سمية اخلشاب، 
ان تكون قد تزوجت في السر 
وذلك ردا على الشائعات التي 
مت تداولها في الوس���ط الفني 
خالل الفترة املاضية، حيث قالت 
سمية انها اعتادت على سماع 
هذه االخبار كل فترة بعدما تردد 
كالم آخر عن ترشحها للرئاسة، 
مضيفة، حسب موقع »النشرة«: 
»كل واحد يفكر في نفسه بدل 

ما يتكلم على غيره«.
ومن جهة اخرى، اش���ارت 
س���مية الى انها تنشغل حاليا 
بتصوير دورها في مسلس���ل 
»كيد النسا« من تأليف حسني 
مصطفى محرم واخراج احمد 
صقر وكذلك مسلس���ل »وادى 
امللوك« مع املمثلة صابرين وهو 

من اخراج حسني صالح.

العراقية،  الفنان���ة  أطلقت 
شذى حسون، على »اليوتيوب« 
برومو كليب »شاعلها« كلمات 
الشاعر كرمي العراقي، أحلان فايز 
الس���عيد، توزيع حسام كامل، 
إخراج ياس���ر الياسري، وهو 
الكليب ال���ذي مت تصويره في 
منطقة صور في لبنان على مدى 
يومني، من إنتاج شركة »اليف 

ستايلز«، بحسب »ايالف«.
وقال���ت ش���ذى إن ش���ركة 
»روتانا« ستكون موزع ألبومها 
املنتظ���ر، الذي تعاونت به مع 
عدد من شعراء وملحني اخلليج 
والعراق، كم���ا تقدم به أغنية 
الفنان���ة اإلماراتية  من أحلان 

أحالم.
إلى ذلك، اعتذرت شذى عن 
املشاركة في مسلسل »هوامير 
الصحراء« بسبب ضيق وقتها، 
وتركيزها عل���ى الغناء حاليا، 
حيث قالت انها تتشرف أن تكون 
س���فيرة لألغنية العراقية في 

الوطن العربي.

حسني اجلسمي: 
مغربي حلنًا وغناء!

سمية اخلشاب: 
لم أتزوج في السر

شذى حسون: 
»شاعلها« على 
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حسني اجلسمي

سمية اخلشاب


