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انضم اإلعالمي اللبناني نيشان إلى قناة »احلياة« املصرية التي 
أقامت مؤمترا صحافيا في فندق »فورسيزون« في القاهرة 
للكشف عن تفاصيل االنضمام. وخالل املؤمتر الصحافي، 

أعرب املقدم اللبناني عن سعادته باالنضمام إلى احملطة، مؤكدا 
أنها استطاعت أن حتقق حلمه بالعمل في مصر. وأضاف أن 

مصر تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي تعطي قيمة كبيرة 
للمحاورين اإلعالميني سواء كانوا صغارا أو كبارا في السن، 

مشيرا الى أنه في طفولته كان معجبا باإلعالمية املصرية الراحلة 
ليلى رستم التي كانت تتمتع بشعبية كبيرة في حواراتها مع 

كبار السياسيني في لبنان والعالم العربي.  وعن نظرته إلى 
املنافسة االعالمية، قال إن التنافس بني اإلعالميني ليس باحلدة 
نفسها املوجودة بني الفنانني. وأشار إلى أن هناك منافسة جادة 

بني اإلعالميني لكن في النهاية تستطيع القول إن هناك تكامال 
واملشاهد يستوعب اجلميع.  

أما رئيس شبكة قنوات »احلياة« محمد عبد املتعال، فأكد أن 
البرنامج احلواري الذي سيقدمه نيشان في رمضان سيكون على 
الهواء مباشرة، مؤكدا أن االستعانة بالنجوم كنيشان تعتبر مبثابة 

إضافة إلى الشاشة. 
وفي نهاية املؤمتر، احتفلت »احلياة« بعيد ميالد نيشان الذي قطع 

قالب احللوى مع محمد عبداملعتال وسط تصفيق احلاضرين.

نيشان ينضم إلى »احلياة« 
ويحتفل بعيد ميالده 

كارول سماحة

كرمي عبدالعزيز لـ »األنباء«: ابتعدت عن شاشة التلفزيون 
مرغمًا .. و»الهروب« يغازل السياسة من بعيد

صابر الرباعي: سأغني »ديو«  وردة في ذكرى أربعينها

من هو »الساحر« الذي علم بنتائج »غوت تالنت« 
قبل املشاهدين وجلنة التحكيم؟

ملثل تلك املعتقدات خاصة أن أعلى 
نسبة مشاهدة ألي فنان تكون من 
خالل الشاشة الرمضانية وهناك 
الكثير من جنوم السينما الشباب 
والكبار اجتهوا مؤخرا الى شاشة 
التليفزيون التي كانت سببا في 
تواجدي السينمائي فأول اعمالي 
الفنية كان مسلسل »امرأة من زمن 
احلب« مع الرائعة سميرة أحمد 
والذي من خالله استطعت أن أكون 
كرمي عبدالعزيز النجم السينمائي 
كما يصنفني البعض فالتلفزيون 
هو لغة التخاطب السريعة بني 

اجلمهور وجنمه. 

ما أصعب التجارب التي 
مررت بها خالل مشوارك 

مع احلياة وحتى اآلن؟ 
٭ ال يوج����د أصعب من جتربة 
املرض.. فاحلمد هلل كانت أزمة 
ومرت بس����الم بفض����ل دعوات 
احملبني واألصدقاء ورغم قسوة 
هذه احملنة إال أنني علمت مقدار 
حبي في قلوب الكثيرين وهذه 
نعمة أش����كر اهلل عليها وكل ما 
أمتناه اآلن أال يصاب أحد مبكروه 
فالصحة نعم����ة كبيرة من نعم 

اهلل عز وجل. 

في النهاية ما الذي لم 
نطرحه وتود احلديث عنه؟ 

٭ ال شيء سوى أنني أمتنى أن 
ينال املسلسل اعجاب املشاهدين 
فكم أمتنى أن أكون عند حس����ن 
ظنهم وأقدم الشيء املنتظر مني 
ويكون رمضان 2012 شهرا كرميا 
س����عيدا على كل مصر والعرب 

باذن اهلل.

القاهرةـ  سعيد محمود  ٭

سأغنيها لتكون حاضرة مبناسبة 
ذكرى األربعني لوفاتها. وتابع: 
وهذا وعد لها وحملبيها جميعا في 
اجلزائر والوطن العربي. وأضاف 
الرباع����ي: هذه األغني����ة كانت 
ستطرح كسينغل وتظهر فيها 
الراحلة وردة وهو بشخصيتيهما 
احلقيقية، حيث يغنيان كلمات 
وأحلانا تصف أحاسيسهما جتاه 
بعضهما كمطربني، فيغني صابر 
لقيمة وعظمة الراحلة وردة كفنانة 
وتغني وردة لصابر عن أنه فنان 
من الزمن اجلميل.. زمن العمالقة 
ويقول مطل����ع األغنية، والذي 
يبدأها صابر الرباعي: طول عمري 
وأنا بحلم يبقى الغنا حالي.. أفرح 
أغني أح����زن أغني.. راحتي في 
موالي قد ما امتنيت وحلمت بيه 
ولقيت.. إيه أجمل من النهارده 

جنبك بغني يا وردة.

وحسني رسمي، وبالفعل هذا 
ما حدث.

ه���ذا املتس���ابق الذي لم 
النهائية  املراحل  إلى  يتأهل 
ظهر واثقا من نفس���ه ومن 
موهبت���ه كثي���را، ولكن لم 
يس���عفه تصويت اجلمهور 
للتأه���ل للمرحل���ة املقبلة، 
التي  ولم يتأث���ر بالنتيجة 
أقصته عن املتابعة في عالم 
املواهب، وهو الذي وعد جلنة 
التحكيم وجمه���ور »غوت 
تالنت« بعروض قوية تذهل 

اجلميع.

الفرصة املناسبة هذا باالضافة 
الى تعرضه للعديد من املشاكل 
والصعوبات التي تواجه أي شاب 

في مقتبل حياته. 

لكن بالل فضل معروف 
بأن أعماله البد أن يكون 

بها خط سياسي؟ 
٭ هذا صحيح ونحن هنا في 
»الهروب« نناقش الكثير من 
القضايا السياسية واالجتماعية 
وقضايا الفساد ويقع البطل في 
ورطة تضطره للهروب.. فنحن 
سنغازل السياسة من بعيد. 

هل مازال التلفزيون 
محرقة الفنان؟ 

٭ أعتقد انه بعد انتشار الفضائيات 
واألطباق املفتوحة أصبح ال وجود 

وأضاف املطرب التونس����ي: 
عمل����ي الفني م����ع وردة لم ير 
النور، لكن هذا حكم اهلل ويجب 
أن نرضى به، واألغنية التي كنت 
س����أغنيها مع وردتنا الراحلة، 

كرمي عبدالعزيز، جنم متوج 
في عالم السينما، حقق الكثير من 
النجاحات على الشاشة الكبيرة 
اال أن عشقه القدمي دفعه للعودة 
من جديد للشاشة الصغيرة فمن 
خالل شاشة دراما رمضان 2012 
سيكون كرمي أحد النجوم العائدين 
جلمهور شاشة التلفزيون التي 
كانت انطالقته األولى من خاللها 
عندما ش���ارك الفنان���ة القديرة 
س���ميرة أحمد مسلس���ل »امرأة 
من زمن احلب« ومنذ ذلك احلني 
وهو من أملع جنوم شاشة السينما 
املصرية والعربية.. عن عودته 
ملعشوقته القدمية من جديد كان 
ل� »األنباء« هذا اللقاء معه.. فإلى 

التفاصيل:

ملاذا في هذا التوقيت بشكل 
خاص قررت العودة جلمهور 

الشاشة التلفزيونية بعد غياب 
دام عاما؟ 

٭ االبتع����اد لم يكن برغبة مني 
ولكنني مبنتهى الصدق لم أجد 
خالل كل تلك األعوام عمال جيدا 
أعود ب����ه.. وأحيانا أخرى أكون 
مشغوال بتصوير أحد أفالمي لكن 
الهروب عندما عرض علّي وقرأته 
وجدته عمال مكتوبا بشكل جيد 
فبالل فضل كاتب املسلسل من 
الكتاب الذين أحبهم وأحترمهم 

وتعجبني رؤيته في الكتابة.

وماذا عن الشخصية التي 
ستقدمها؟ 

٭ أجس����د ش����خصية ش����اب 
يتخرج ف����ي اجلامعة ولكنه ال 
يجد فرصة عمل مناسبة ونظرا 
لظروفه الصعبة يضطر للعمل 
ميكانيكي سيارات الى ان يجد 

قال الفنان التونس����ي صابر 
الرباعي: إنه سيسجل أغنية »الغنا 
حالي« الت����ي كان من املفترض 
أن يؤديها ف����ي ديو مع الراحلة 
وردة اجلزائرية، لكن املوت غيبها 
اخلميس املاضي عن عمر يناهز 
73 عاما ف����ي القاهرة. وقال: إنه 
سيعطيها وعدا بأن تكون حاضرة 
ف����ي الذكرى األربع����ني لوفاتها 

ليؤديها لروحها الطاهرة.
وتأسف صابر الرباعي على 
رحيل عمالق����ة من عمالقة الفن 
العرب����ي األصي����ل، وق����ال � في 
تصريحات لبرنامج »وداعا وردة« 
على التلفزيون اجلزائري بحضور 
املخرج اللبناني عبد احلليم كركال 
� إنه كان يتمنى أن يتحقق الديو 
الغنائي مع أميرة الطرب العربي 
الراحلة وردة، لكن املوت غيبها 

بشكل مفاجئ.

قبل ساعات من انطالق 
احللقة األولى من التصفيات 
نص���ف النهائية من »غوت 
التمارين  تالنت«، وخ���الل 
طلب فريق عمل mbc من أحد 
املتسابقني � الذي يرفض بأن 
يسمى »الساحر«، ويفضل 
أن يطل���ق عليه الناس لقب 
The Mentalist � أن يقرأ أفكار 
التحكيم  اجلمهور وجلن���ة 
ملعرف���ة من س���يتأهل إلى 

املراحل النهائية.
فقام هذا »الساحر« بكتابة 
أسماء زميليه مكسيم الشامي 

كرمي عبدالعزيز

صابر الرباعي

املتسابق »الساحر«

وردة

يؤكد اجلمي����ع ان النجمة مايا 
دياب تفرط باستخدام آلة التسمير 
املعروفة باسم »سوالريوم« خاصة 
بعدما اصبحت متتلك هذه اآللة في 
منزلها، وفي حني يعتبر البعض 
بحسب بعض املواقع االلكترونية 
ان االم����ر تخطى االمور الطبيعية 
للوصول الى حد نوع من االدمان، 
يتساءل الكثيرون عن اللغز وراء 
اهتمام مايا وحرصها على الظهور 
ببشرة س����مراء اللون، أما السبب 
حسب ما يرجح البعض فهو ان مايا 
حتاول تقليد النجمة بيونسيه من 
حيث تسريحات الشعر واملالبس 

وايضا ببشرتها السمراء.

الفن أونالين: يس����تعد الفنان 
الشاب أحمد مكي لبدء تصوير فيلمه 
السينمائي اجلديد »بنك احلظ«، 
حيث ي����دور في إط����ار كوميدي، 
ومرشح ان يتم عرضه في موسم 
عيد األضح����ى املقبل. من جانبه، 
رفض املخرج أحمد اجلندي اإلفصاح 
عن اي تفاصيل للفيلم او حتى فريق 
العمل املشارك فيه، مشيرا الى انه 
يجتمع مع مكي في جلسات عمل.

يذكر ان آخر األعمال التي جمعت 
بني املخرج احمد اجلندي والفنان 
احمد مكي كان فيلم »س����يما علي 

بابا« وكليب »قطر احلياة«.

نفت املطرب����ة االردنية ديانا 
التي ترددت  الش����ائعات  كرزون 
حول قيامها بدفع اموال للصحافيني 
لتروي����ج الش����ائعات عنه����ا في 
الصحف، مؤكدة انها ليس����ت في 
حاجة لذل����ك. وقالت كرزون انها 
تعرف ان هن����اك بعض الفنانات 
يقمن بذلك، ولكنها تفاجأ صباح 
كل يوم بوجود شائعة او خبر لها 

في صحيفة او مجلة.
وأوضحت املطربة االردنية ان 
هناك مثال تؤمن به يقول: »الشجرة 
املثمرة دائما ما تلقى باحلجارة«. 
واضافت انها اآلن في مرحلة نضوج 
فكري، لذلك حتسب خطواتها، على 
الرغم م����ن ان البعض يرون انه 

بطء فني.

أنقذت العناية اإللهية الفنانة 
املصرية الشابة آينت عامر من املوت 
احملقق بعد ان ش����ب حريق هائل 
في ديكور احلارة الشعبية للفيلم 
السينمائي »هرج ومرج«. وقالت 
آينت بحس����ب موقع الفن أونالين 
انه����ا ال تصدق احل����ادث من هول 
الصدم����ة، خاصة انها خرجت في 
اللحظ����ات األخيرة، من اليال التي 
مت فيه����ا التصوير. م����ن جانبها، 
قامت املخرجة نادية محمد بتقدمي 
بالغ لقسم الش����رطة التابع ملكان 
االس����تديو للتعرف على أسباب 
احلادث، وتبني من املعاينة املبدئية 
انه ماس كهربائي. وأكدت ان احلادث 
سيتس����بب في تأجيل التصوير 
لألسبوع املقبل، حلني بناء ديكور 
شبه التالف في مكان آخر. »هرج 
ومرج« بطولة محمد فراج، ويدور 
حول قصة فتاة تعيش في منطقة 

عشوائية تتطلع حلياة أفضل.

لهذا السبب 
أدمنت مايا دياب 
على »السوالريوم«

أحمد مكي 
في »بنك احلظ«

كرزون: لم أدفع 
للصحافيني لترويج 

الشائعات حولي

آينت عامر تنجو 
من احلريق

مايا دياب

آينت عامر

مع بدء العد التنازلي ملوعد 
إج����راء االنتخابات الرئاس����ية 
املقبلة في مصر، حرص النجم 
املصري أحمد حلمي على توجيه 
رسالة للمصريني، طالبهم خاللها 
بض����رورة االس����تفادة من كنز 
»األحاديث النبوية« الذي يرى 
أننا لو طبقناه س����يكون ملصر 
وللمصريني ش����أن آخر. ووجه 
حلمي رس����الته من خالل »أم.
بي.س����ي نت« قائال: املصريون 
لديهم كن����ز كبير جدا اس����مه 
»االحاديث النبوية« التي تتضمن 
جميع املعام����الت احلياتية من 
النظافة والتجارة والبيع والشراء 
وأمور عدة، فلو قمنا بقراءة تلك 
االحاديث وطبقناها في حياتنا 
سنصبح بالتأكيد أحسن ناس 
وأفضل دول����ة. واضاف: هناك 

أحمد حلمي: إذا طبق املصريون 
أحاديث النبي ژ فستصبح دولتهم أفضل

صديق أعرفه من دولة الصني، 
إال أنه مسلم، ومن املعروف أن 
الصينيني يهتمون مبسألة االقوال 
واحلكم، اال ان هذا الش����خص 
بالرغم م����ن ذلك ق����ام بقراءة 
االحاديث النبوية، حيث اندهش 
بشدة من عدم استفادتنا من هذا 
الكنز الديني. وتابع: ال أنكر أن 
هذا الش����خص لفت نظري الى 
وجود كمية كبيرة من االحاديث 
لها عالقة مبعامالت البشر بني 
بعضهم أمثال »الناس سواسية 
كأسنان املشط« و»حب ألخيك 
ما حتب لنفسك« حيث اننا ان 
نظرنا لتلك االحاديث، فسنجدها 
تدعو للحب وأيضا لالعتذار اذا 
أخطأ أي منا في حق اآلخر، وذلك 
مثلما جاء في احلديث الشريف 

»خيرهم من بدأ بالسالم«. أحمد حلمي

مسابقة األفالم السعودية التي 
تعرض يوميا على قناة »روتانا«. 
ويرى كثيرون، بحسب موقع 
»انا زهرة«، أن املنصور حتاول 
تقليد الفنانة اللبنانية، العضو 
في جلنة حتكيم برنامج »غوت 
تالنت« كي تكسب اجلماهيرية 
التي حظيت بها »شمس األغنية« 
بفض����ل البرنامج. وال تختلف 
املنصور عن كرم إال في األزياء 

دعت الفنانة اللبنانية كارول 
سماحة اهلل بإمتام كامل الشفاء 
الش����حرورة  عل����ى مواطنتها 
صباح، وقالت كارول � في مقابلة 
مع برنامج »النش����رة الفنية« 
الفضائية  على قناة »اجلديد« 
اللبناني����ة: أدعو اهلل أن يكمل 
الش����حرورة بعد  الشفاء على 

هيفاء املنصور تقلد جنوى كرم!

كارول سماحة: زواجي بالسر شائعة سخيفة 

التي لم تستطع أن تستنسخها 
بحك����م أن البرنامج يصور في 
الس����عودية، ما أعاق املخرجة 
عن اإلطاللة باألناقة التي تظهر 
بها الفنانة اللبنانية. واستبدل 
البرنامج  العديد من مشاهدي 
عبر املواقع االجتماعية اس����م 
املخرجة السعودية باسم »هيفاء 

كرم«.
ومن املعروف أن املنصور 
مخرجة منذ أكثر من 10 أعوام 
ومتزوجة من أميركي، وأجنزت 
العدي����د من األعم����ال العربية 
والعاملية. غير أن ذلك لم يشفع 
لها أمام اجلمه����ور الذي انهال 
عليها باالنتقادات بعد إطاللتها 
ف����ي البرنامج. ومت تش����بيهها 
التي  بالفنانة اإلماراتية أحالم 
تعرضت النتقادات الذعة بسبب 
أزيائه����ا خالل مش����اركتها في 
برنامج »أراب آيدول« ألنها لم 
تخلق خطا خاصا بها بدال من 

تقليد جنوى كرم.

مغادرتها املستش����فى، خاصة 
أن مرضه����ا األخير كان صعبا 

للغاية.
وأضاف: لق����د صليت لكي 
تتعافى بس����رعة من مرضها، 
واستجاب اهلل لصالتي.. واهلل 
يحميها دائما ومينحها الصحة، 
وس����أعمل على زيارتها قريبا 

لالطمئنان عليها.
وج����ددت الفنانة اللبنانية 
نفيه����ا ملا تردد مؤخرا بش����أن 
ش����ائعات زوجها م����ن متعهد 
احلفالت يوسف حرب، مشددة 
إلى أنها ترفض الزواج في السر، 
أقدمت على هذه اخلطوة  وإذا 
فإنها س����تعلن ذل����ك للجميع، 
كاشفة أن هذه الشائعة السخيفة 
مصدرها شخصيات في الوسط 
الفني لألسف هوايتهم التسلية 
بأعراض الفنانني، الفتة إلى أن 
بعضهم يه����دف إلى محاربتها 

واالنتقام منها. 

حتاول املخرجة السعودية 
هيف����اء املنصور استنس����اخ 
ديبلوماسية جنوى كرم خالل 
مش����اركتها في جلن����ة حتكيم 

جنوى كرمهيفاء املنصور


