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 مقدمة البرنامج نادية بركات اضطرت ألخذ فاصل منعًا لإلحراج

 شذى باكية في «هال وغال»: نادمة ملشاركتي في «ستار أكادميي»
عراقيا خليجيا، وانها ستتعاون 
فيه مع احـــالم من خالل أحد 
األحلان، مؤكدة انها من عاشقات 
أغاني أحالم النها تعبر عنها.

  وكشفت انه عرض عليها دور 
في مسلسل «هوامير الصحراء»، 
حيث ستجسد فيه شخصيتها 
واسمها احلقيقيني، واضافت: 
كان لي خط درامي خاص بي 
الكبير  الدرامي  العمل  في هذا 
ولكن لألســـف اعتـــذرت عنه 
بسبب التوقيت، مشيرة الى انها 
ترغب في متثيل دور سينمائي 

يشاهده العالم العربي كله.
  وعن االشاعات التي حتيط بها 
دائما قالت شذى: أنا خيالي ليس 
واسعا ألخلق هذه اإلشاعات، 
وطوال حياتي لم اخطأ في اي 
لـــه ولكن هناك  فنان ألعتذر 
التي  بعض األقالم الصحافية 
تكتب دون موضوعية، ملمحة 
الى انها علـــى عالقة قوية مع 
جمهورهـــا وتتواصـــل معهم 
باستمرار، مضيفة: معجبيني 
هم الذيـــن حمونـــي من احد 
االشخاص الذي حاول تصويري 
من شرفة منزلي، بغرض نشر 
صور من حياتي اخلاصة على 

االنترنت.
 ٭  عبدالحميد الخطيب 

ميريام فـــارس قائلة: كان بيننا 
سوء تفاهم النتشار اخبار بأنني 
أتهمهـــا بأنها أخذت احلفل الذي 
كان من املفترض أن اكون فيه مع 
عاصي احلالني وهذا لم يحدث 
اطالقا، وما ضايقني هو بعض 
تصريحاتها عني وان نقطة ضعفي 
أني ال أقدر أن أسيطر على أعصابي 
وأستفز سريعا والفن لم يعلمني 
أن أمثل على الناس أو أحاول أن 
أكون ديبلوماســـية، مؤكدة في 
تعليقها علـــى صورة للفنانتني 
لطيفة وأحالم أنها حتبهما، وقالت 
عن شـــائعة خالفها مع الفنانة 
لطيفة: الصحف هي التي تكتب 
عناوين تعطي هذا االنطباع ولكن 
أنا أحب لطيفة وهي شـــخصية 

لطيفة بالفعل ومثقفة.
  وبسؤالها عن البومها اجلديد 
اوضحت انه من توزيع شركة 
«روتانا «وقالـــت: أنا أعلم ان 
«روتانا» لديها ثقة في ويسرني 
التعامل معها، وااللبوم حتت 
الفنان ناصر الصالح  إشراف 
وهو شـــخص مريح جدا وأنا 
اعتز به جدا وقد علمني الكثير 
في الوسط الفني وأعطاني سر 
املهنة، واتعاون فيه مع نخبة من 
الشعراء وامللحنني املعروفني، 
ملمحة الى ان االلبوم سيكون 

 حالة من البكاء الشديد انتابت 
الفنان العراقية شذى حسون اثناء 
استضافتها مساء امس االول في 
برنامج «هال وغـــال» على قناة 
أبوظبي االمارات، ما اضطر مقدمة 
البرنامج املذيعة نادية بركات ألخذ 
فاصل منعا لالحراج، وكان سبب 
بكاء شذى «بحرقة قلب» هو ندمها 
ألنها شاركت في برنامح «ستار 
اكادميي ٤»، متمنية ان متحى هذه 
احلقبة من حياتها نهائيا، وقالت 
انها ال تريد ان تعيدها مرة اخرى 
الناس، مثنية  كما يروج بعض 
على رئيسة االكادميية روال سعد 
وقالت انها انسانة محترمة وقوية 

وحنونة.
العراقية شـــذى    وتطرقـــت 
حســـون الى موضـــوع خالفها 
اليمينة اروى بأنها  مع املطربة 
وفريق برنامج «لو» سعوا لتدبير 
مكيدة حيكت لها من قبل، وقالت: 
مشكلتي مع أروى كانت في بعض 
األسئلة التي طرحت علي بشكل 
مريب، ما جعلني اشـــعر بانهم 
يلعبون ويريـــدون االيقاع بي، 
الفتة الى ان بعض األشـــخاص 
يحاولون استغاللها والظهور على 
حسابها، مشددة على انها سترد 

عليهم بأعمالها.
  كما حتدثت شذى عن الفنانة 

 شذى تتوسط فريق عمل برنامج «هال وغال»

 أروى سعت لتدبير 
مكيدة لي في 

برنامجها وتصريحات 
ميريام فارس عني 

ضايقتني وخالفي مع 
لطيفة إشاعة

 معجبيني حموني من 
أحد األشخاص الذي 

حاول تصويري من 
شرفة منزلي ونشر 
الصور على اإلنترنت

 

 دومنيك حوراني: أحالم أخطأت 
وال ُترشق إال الشجرة املثمرة

 ردت املطربة اللبنانية دومنيك حوراني على الفنانة أحالم 
التي قالت «الفنانات اللبنانيات مقبالت ونحن الطبق االساسي 
فـــي االغنيات اخلليجية»، وقالت حورانـــي ان الفنان الواثق 
من نفســـه ال يتأثر بالفنانني الذين يـــؤدون اللون أو اللهجة 
نفســـها التي يؤديها، واضافت: ان احالم اخطات بهذا القول، 
من جانب آخر تســـتعد حوراني لطـــرح ألبومها اجلديد «يا 
حبيبي خلي بالك» في االســـواق قريبا، الذي سيتضمن عددا 

من االلوان الغنائية.
  وعن حقيقة اإلشـــكال الذي وقع عند مشاركتها في «شو 
سرك» مع املمثلة كارمن لبس قالت حسب موقع النشرة: طلبت 
مني املشاركة في البرنامج ألحتدث عن فني وأمور أخرى في 
حياتي وشددت على أال يكون طابع احللقة فضائحيا وصحافة 
صفراء، فأكد لي القيمون عليه أن االســـئلة لن تتعدى حدود 
االدب واالحترام، وأن احللقة استثنائية يغلب عليها الضحك 
والترفيـــه، اذا جاز التعبير، على هذا االســـاس وافقت ألفاجأ 
بأنني خدعت ووجهت الى أســـئلة وقحة بعيدة كل البعد عن 

اللياقة وتعبر عن واضعها وليس عني.
  وأضافت: أشفق على كارمن فهي ليست مسؤولة، وما جرى 
كان مؤامرة على شخصي، اال أنني أؤمن باملثل القائل «الشجرة 
املثمرة ترشق باحلجارة، وكلما جنح االنسان كثر حساده». 

 احالم 

 دومنيك حوراني 

 سيرين عبدالنور 

 نور الشريف يعتزل الفن مؤقتاً  

 كرمي: «معجزة» أعادتني للحياة 

 سيرين تنافس هيفاء وهبي

 تساءل كثيرون عن سر غياب الفنان الكبير نور الشريف 
طوال الفترة املاضية وعدم ظهوره مطلقا حتى في عز زخم 
األحداث السياسية املوجودة مبصر، رغم أنه معروف عنه 

مواقفه السياسية اجلريئة؟
  علم أن الشـــريف يرافق ابنته سارة منذ فترة في رحلة 

عالجية طويلة بلندن، وسيمكث معها هناك ملدة شهرين.
  ومير نور الشـــريف بأزمة كبيرة ويشعر بحزن عميق 
بعدمـــا أكد األطباء له منذ فترة في فرنســـا أن مرض ابنته 
ليس سرطانا، كما توقع البعض وأنه مجرد مرض نادر في 
الطحال وسيجدون عالجا له سريعا، لكن لألسف لم يحدث هذا 
وعادت اآلالم تداهم سارة من جديد، مما اضطر نور لتأجيل 

كل ارتباطاته الفنية والسفر مع ابنته لعالجها.
  يذكر أن هذه ليست املرة األولى التي يعتذر فيها الشريف 
عن أعماله الفنية ملرافقة ابنته ســـارة في رحالت عالجها، 
حيث اعتذر من قبل عن رئاسة جلنة حتكيم األفالم العربية 
في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته املاضية، الرتباطه 
بالسفر معها لالطمئنان على صحتها، حيث تعرضت سارة 
من قبل ألكثر من وعكة صحية وكانت لها رحلة طويلة مع 

هذا املرض.
 ٭  القاهرة ـ سعيد محمود

 في الظهور التلفزيوني األول له، أكد الفنان كرمي عبدالعزيز 
أنــــه عاد حلالته الطبيعية بعد فترة مرضه، شــــاكرا اهللا على 

جتاوزه املرحلة الصعبة التي عاشها في مرضه.
  وقال كرمي في حواره مع قناة «روتانا سينما» انه مر بتجربة 
مرضية قاســــية للغاية، وأنه «ولد» من البداية بعد أن أسعفه 

األطباء سريعا بإجراء عدد من العمليات.
  وأضاف بنفس السياق: أعتبر ما حدث «معجزة»، اهللا أعادني 
للحيــــاة من جديد. وطمأن عبدالعزيز جمهوره بأنه أصبح في 
حالة صحية جيدة للغاية في الوقت احلالي، بل وأصبح أفضل 
بعد أن أقلع عن التدخني. وأردف بنفس السياق: حاليا ال أتناول 
ســــوى دواء واحد فقط ملرة واحدة باليوم، وأتناوله بناء على 

حرص زائد فقط من األطباء لعدم جتمع اجللطات من جديد.
  وحــــرص كرمي عبدالعزيز على تأكيد اســــتمراره في تقدمي 
أعمال «األكشن» التي اعتاد تقدميها، مؤكدا أن مرضه لن مينعه 
من ذلك. وعن اتهامه بأنه تعمد نشر أخبار مرضه بشكل كبير 
ألخذ تعاطف اجلمهور، نفى كــــرمي عبدالعزيز تلك االتهامات، 

قائال انه لم يفعل ذلك طوال تاريخه الفني.
  وأضاف: منذ أن بدأت العمل باملجال الفني عام ١٩٩٨، لم أفعل 
ما يجعلني أحصل على اســــتعطاف اجلمهور، كل ما في األمر 
أن اخلبر انتشر في الصحافة، وتصريحاتي بعد ذلك كانت عن 

أشياء حدثت بالفعل لي في مرضي.
  وكان كرمي عبدالعزيز قد سقط على األرض قبل شهرين أثناء 
تواجده في العاصمة البريطانية لندن، إثر ضيق تنفس فاجأه 
بســــبب إصابة رئته بــ٨ جلطات، ثــــم منعه األطباء من ركوب 

الطائرة، فلم يستطع العودة للقاهرة سوى مؤخرا.
 ٭  القاهرة ـ سعيد محمود

 تنافس الفنانة سيرين عبد النور الفنانة هيفاء وهبي هذا 
األسبوع في اســـتفتاء جماهيري على إذاعة صوت النجوم 
ضمن الفقرة اجلديدة التي يقدمها برنامج «voicebook» والذي 
سيذاع اخلميس املقبل وسيتم إعالن نتيجة هذا االستفتاء 

في نفس احللقة.
  يذكر أن سيرين كانت مشغولة الفترة األخيرة بحملها وشراء 
مالبس لطفلها اجلديد كما قام معجبوها بعمل استفتاء حول 
أجمل النجوم جاذبية لعام ٢٠١١ على الفيس بوك وحصلت 
ســـيرين على املركز األول وجاءت بعدها نانسي عجرم في 

املركز الثاني وهيفاء وهبي في املركز الثالث.

 نور الشريف 

 كرمي عبد العزيز 

  «صبايا ٣» يخضع ملراقبة 
  كاميرا برامج الواقع 

 يعود مسلســـل «صبايا» جلمهـــوره بحلة جديدة متاما 
في اجلزء الثالث الذي سيشـــهد الكثير من التطورات على 
صعيد األحداث التي ستكون من النوع املتصل، إضافة إلى 
إدخال العنصر الذكـــوري.. فضال عن خروج أحداث العمل 
من النطاق احمللي لتتوســـع إلى بلـــدان عربية ومحافظات 

سورية جديدة.
  في هذا الصدد صرح املخرج ناجي طعمي لـ mbc.net قائال: 
اجلديد في هذا اجلزء أن العمل سيستضيف جنوما عرب مثل 
باميال الكيك وطارق متيم من لبنان، وميس حمدان، إضافة 

إلى جنوم من اخلليج لم نحددهم بعد».
  واشار الى انه ســـيصور بعض املشاهد خارج سورية، 
مشـــيرا أن هناك جزءا مهما جدا يتناول مشـــاركة الصبايا 
ببرنامج أشبه ببرامج «الواقع» حيث يتم تصويرهم بكاميرا 
مخفية لرصد كيف يتعايشون مع بعضهن، وأفضل صبية 
بالتعامل مع صديقاتها تأخذ اجلائزة، مشـــيرا إلى أن مكان 
التصوير لم يحدد بعد وأنه من املرجح أن يكون في دبي أو 

أبوظبي أو تركيا أو بيروت.
  وبالنسبة لتخوفه من االنتقادات التي طالت العمل، قال 
طعمي: «انتقادات اجلزء األول أضحكتني كثيرا ألنها كانت 
عمومية جدا وليس لها معنى، فنحن لم نلحظ وجود نقد حقيقي 

ينتقد شيئا معينا باإلخراج أو السيناريو أو التمثيل».
  من جانبها، قالت الفنانة ندين حتســـني بك والتي تطل 
بشخصية جديدة في العمل «أجسد دور «مايا» وهي صاحبة 
املنـــزل الذي يعيش فيـــه الصبايا»، وهي مـــن أم أميركية 
تعيش لفترة في الواليات املتحدة بسبب دراستها لإلخراج 
الســـينمائي ثم تعود لســـورية لتجد فرصتها في اإلخراج 

وحتقق حلمها.
  وأشـــارت إلى أنها كانت سترفض املشاركة في العمل لو 
عرض عليها دور بديلة إلحدى الصبايا الالتي كن موجودات 
في األجزاء السابقة، وأضافت: «أرفض احللول كممثلة بديلة 
احتراما للممثلة التي كانت قبلي، كما أنني أخشـــى املقارنة 

من قبل اجلمهور وهذا سيضرني أكثر مما يفيدني».

 مشهد من «صبايا» 


