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التي جاءت ف���ي فيلم »عبده 
موتة« ورقصت عليها الفنانة 
دينا، متداولة منذ عامني على 
»اليوتيوب« ويغنيها »أوكا 
وأورتيجا«، مش���يرا إلى أنه 
يسمعها في األفراح منذ فترة 

طويلة.

ذك���ر موقع »النش���رة«، ان 
اغنيتها اجلديدة »احضني« 
ستكون واحدة من االغاني 
الرومانسية التي سيتضمنها 
ألبومها اجلديد ولكن لن تكون 

عنوان االلبوم، كما قالت.

محمد السبكي: جزار وأفتخر بعائلتي

كارول سماحة تفتتح »ديو املشاهير« 
وتؤكد: »اغمرني« ليست عنوان األلبوم

املنت���ج محمد  اس���تنكر 
السبكي، الهجوم الذي تعرض 
له فيلمه األخير »عبده موتة« 
بسبب أغنية ش���عبية فيها 
أسماء من »آل البيت«، مشيرا 
إلى أن هناك أزمة مفتعلة في 

غير محلها.
الس���بكي، ردا على  وقال 
بعض املنتقدين له ولعائلته 
بأنهم ج���زارون وليس لهم 
دخل بالفن، إن اجلزارة مهنة 
والده وأجداده ويفتخر بها، 
مؤكدا أنه وجميع فريق العمل 
بالفيلم يحترمون ويقدسون 
»آل البيت« وال يستطيع أحد 

أن يزايد عليهم في ذلك.
الس���ياق نفسه قال  وفي 
السبكي - في مداخلة هاتفية 
في برنامج »العاشرة مساء« 
على قن���اة درمي 2 إن األغنية 

أعلن���ت الفنان���ة كارول 
سماحة انها ستكون ضيفة 
احللقة االول���ى من برنامج 
»ديو املشاهير« في موسمه 
الثالث وال���ذي ينطلق غدا 
السبت عبر شاشة املؤسسة 
اللبنانية لالرس���ال، وقالت 
س���ماحة في تغري���دة عبر 
حسابها اخلاص على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«: 
»س���أكون ضيف���ة احللقة 
االفتتاحية لهذا املوسم من 
برنام���ج »ديو املش���اهير« 
هذا الس���بت عبر ال� »ال بي 
سي« الس���اعة 8:30 مساء، 

انتظروني«.
وفي س���ياق آخر، اكدت 
الفنانة كارول س���ماحة في 
تغريدة اخرى، بحس���ب ما 

محمد السبكي

كارول سماحة

غادة عبدالرازق لـ »األنباء«: النقد أرهقني نفسيًا 
و»مع سبق اإلصرار« أنصفني وانتشلني من االنهيار 

اجلرأة والقدرة على اقتحام 
ما يعتبره اآلخرون »خطوطا 
الوحيد  املفت����اح  حمراء« هو 
لفهم غادة عبدالرازق وتفسير 
اختياراتها الفنية التي أثارت 
والتزال تثير الكثير من اجلدل 
فهي تؤمن بأن فن التمثيل يعني 
القدرة على الذهاب بعيدا وتعتبر 
الفنان مثل اجلراح كالهما منوط 
به إصالح اخللل. تواصل غادة 
التق����دم بثبات نحو الصفوف 
األولى راسمة لنفسها شخصية 
فنية مس����تقلة متاما وبخالف 
آخرين استطاعت أن توازن بني 
تواجدها على شاشة السينما 
والتلفزيون. وحول تغير جلدها 
من خالل مسلسلها الرمضاني 
األخير »مع س����بق اإلصرار« 
الذي كان مبثابة إصرار جديد 
على اس����تمرار النج����اح كان 
ل�»األبناء« لقاء مع غادة، فإلى 

التفاصيل:

بعد عرض مسلسل 
»سمارة« رمضان قبل 

املاضي تعرضت لهجوم 
شديد على استغالل 
جمالك وأنوثتك على 

الشاشة حتى كان »مع 
سبق اإلصرار« هل ترين 

انه استعاد مكانتك من 
جديد؟ 

٭ احلقيقة ال استطيع ان أقول 
أكثر من احلمد هلل، بالفعل أنا 
شخصيا كنت غير راضية عن 
مسلس����ل »سمارة« وقلت هذا 
كثيرا في العديد من وس����ائل 
اإلعالم وأشعر بأن »مع سبق 
اإلصرار« أنصفني بعد الظلم 
اإلعالمي الذي تعرضت له وال 
تدري حجم سعادتي برد فعل 

يحتاج مني املزيد من الرعاية 
واالهتمام وبع����د ردود الفعل 
حول أدائي للشخصية شعرت 
بأن اهلل كلل تعبي ومجهودي 
في هذا العمل بالنجاح أنا وكل 
فريق العمل، لذا أنا في حيرة 
ماذا أق����دم خالل العام املقبل؟ 
وأفكر ملي����ون مرة في الوقت 
املقبلة،  احلالي في اخلط����وة 
فأن����ا مؤمنة بأن الوصول إلى 
النجاح سهل لكن احملافظة عليه 
صعبة جدا، لذا أمتنى أن يالقي 
عملي املقبل النجاح نفسه إن 

شاء اهلل. 

لوال »مع سبق اإلصرار« 
لكانت غادة آلت إلى 

االنهيار، هل هذا 
صحيح؟ 

٭ لقد حتملت الكثير من النقد 
والهجوم الذي أرهقني نفسيا 
جدا لذا كان املسلس����ل مبثابة 
حتد جديد أقف فيه أمام نفسي، 
كنت أعيش حربا نفسية قاسية، 
خصوصا أن الضرر الذي كنت 
مهددة ب����ه كان يطول كل من 
حولي، م����ن العاملني معي في 
أعمالي التي كانت حتارب حربا 
شعواء، وكانت مهددة باملقاطعة 
واخلسارة اإلنتاجية الفادحة، 
أبك����ي كلم����ا اختليت  وكنت 
بنفسي لشعوري بظلم يهددني 

باالنهيار.

أخيرا ما آخر أخبارك 
السينمائية؟

٭ مازلت في فترة راحة وخالل 
األيام املقبلة سأعلن عن تفاصيل 

أعمالي السينمائية املقبلة.

 ٭القاهرة ـ سعيد محمود

أن تظهر بهذا الشكل.

قيل انك كنت ال تغادرين 
مكان التصوير حتى 

تتابعي كل صغيرة 
وكبيرة أثناء التصوير؟ 

٭ بالفعل فقد كنت اشعر بأن هذا 
املسلسل هو طفلي اجلديد الذي 

اجلمهور والنقاد حول املسلسل، 
فقد استطعت بهذا العمل أن أقدم 
قالبا جديدا بشخصية احملامية 
»فري����دة« التي تظهر بش����كل 
محتشم وتتحدث بلغة العقل 
ال بلغة اإلغراء التي قدمتها في 
بعض أعمالي السابقة التي كانت 
تتطلب مني مجهودا كبيرا إلى 

غادة عبدالرازق

كنت أنام في 
األستديو خوفًا على 

طفلي اجلديد

عمرو دياب

هالة سرحان

سارع المكتب اإلعالمي للنجم عمرو دياب بإصدار 
بيان صحافي، يؤكد فيه عدم مسؤوليته عن أي 
مواقع تحمل اسمه وتنشر أشياء ليس له عالقة 

بها، وذلك بعد أن نشر موقع »دياب كافيه« بعض 
االتهامات التي تدين عددا من شركات اإلنتاج 

الموسيقية، وتنشر بها مستندات بها العديد من 
االتهامات لتلك الشركات، وتدافع في الوقت نفسه 
عن عمرو دياب وشركة روتانا، حيث أكد البيان، 

بحسب »اليوم السابع« المصرية، على عدة حقائق 
بشأن بعض المواقع اإللكترونية التجارية أو الفنية 
التي تحمل اسم الفنان عمرو دياب، وهي: أوال: أي 

موقع إلكتروني يحمل في عنوانه اسم الفنان عمرو 
دياب بخالف الموقع الرسمي الوحيد والمعتمد اسمه 
التجاري www.amrdiab.net، فإنه ال يعبر عن أخبار 
الفنان الفنية، أو آرائه تجاه بعض القضايا الفنية أو 

غير الفنية المثارة على الساحة.
ثانيا: إن الفنان عمرو دياب يخلي مسؤوليته 

القانونية تجاه ما تحمله هذه المواقع من توجهات 
وآراء وكتابات، قد تحمل في طياتها اإلساءة لبعض 
الهيئات أو األشخاص العاملين في الحقل الفني، أو 

غير الحقل الفني، ويؤكد الفنان عمرو دياب على 
احترام الجميع، وهو دأبه الدائم طوال مسيرته 

الفنية.
كما يحب أن يوضح الفنان عمرو دياب أن وكيله 
القانوني رفع دعاوى قضائية عديدة ومثبتة في 

المحاكم المصرية منذ سنوات، يطالب فيها بتوقف 
هذه المواقع عن االستخدام التجاري أو الفني أو 

الشخصي السمه، منها على سبيل المثال ال الحصر 
»الجنحة رقم 332 اقتصادي أول الرمل لعام 2010/ 

اإلسكندرية« بمحضر مقيد بتاريخ 10 نوفمبر 2009.
أكد الفنان عمرو دياب في الختام أنه لم ولن يخالف 
مبادئه الثابتة التي تمنع موقعه الرسمي من االهتمام 
بأي أخبار، أو تضمين كتابات قد تحمل إساءة ألي 

شخص أو جهة أو هيئة.

بعد نحو 10 سنوات من عملها في مجموعة 
»روتانا«، أعلنت اإلعالمية هالة سرحان 

استقالتها من قناة »روتانا« وتوقف تقديم 
برنامجها »ناس بوك« بعد مرور عام ونصف 

العام على ظهوره مع انطالق قناة »روتانا 
مصرية«.

وقالت هالة في بيان لها، بحسب »ايالف«، إن 
استقالتها جاءت نتيجة بعض المعوقات اإلدارية، 
وأنها رغبت في الحفاظ على العالقة الودية التي 
تجمعها مع األمير الوليد بن طالل، فيما توقف 

البرنامج عن البث.
وأنهت اإلعالمية المصرية عالقاتها بالشركة 

العمالقة بعد سنوات من النجاحات، فهي كانت 
صاحبة فكرة إنشاء أول قناة مفتوحة لألفالم 

»روتانا سينما« وكذلك »روتانا زمان« بعدها 
بنحو عامين لعرض روائع التراث المصري.

وقدمت هالة خالل مسيرتها مع »روتانا« عدة 
برامج استضافت فيها كبار النجوم في الوطن 
العربي من بينها »السينما والناس« و»خمس 

نجوم« وغير من البرامج ذات الميزانية 
الضخمة والتي حققت نجاحات كبيرة، فيما 

كانت إحدى حلقاتها سببا في سفرها إلى خارج 
مصر فيما عرف إعالميا بقضية »فتيات الليل«.

وسيطل بدءا من الليلة اإلعالمي، تامر أمين، 
مقدما لبرنامج »ساعة مصرية« الذي يستمر 

لمدة ساعة ويناقش الوضع السياسي في 
مصر باستضافة أطراف مختلفة من التيارات 

المصرية لتقريب وجهات النظر.

عمرو دياب ينفي مسؤوليته عن املواقع 
التي تنتحل اسمه ويقاضيها

ع »روتانا« هالة سرحان تودِّ

أحالم تأكل في باريس.. وشمس تصفها بـ »الطقاقة«!
النجوم  تختصر تغريدات 
عبر حس���اباتهم اخلاصة على 
موق���ع »تويتر« نش���اطاتهم، 
النفسية، وتفاصيل  وحاالتهم 
يومياتهم الصغي���رة وأحيانا 
خالفاتهم. وفي هذا األس���بوع 
الفنانة اإلماراتية أحالم  كانت 
غير نش���طة على غير عادتها، 
فهي تقضي اجازتها في باريس، 
وقد اكتفت بوضع صور للطعام 
الفاخر الذي تأكله في العاصمة 

الفرنسية.
بدوره اكتفى الفنان حسني 
اجلسمي خالل األيام املاضية، 
بنشر بعض احلكم وكتب تهنئة 
بعودة احلجيج إلى ديارهم. أما 
آخر تغري���دة لنوال الكويتية، 
فكانت قبل حوالي شهر، وكانت 

تتحدث فيها عن ألبومها.

زميلته���ا اللدود أحالم بقولها: 
»طقاقة وشايفة نفسها فيروز« 
وحتدثت عن مشكلتها مع بعض 

املهووسني بها.
ولعل أبرز القضايا في صفحة 
أصالة، كانت اختراق صفحتها 
على ال� »فيسبوك«، ومباركتها 
اما  لبلقيس عل���ى خطوبتها. 
نيشان فتحدث عن سوء اختياره 
ملالبسه، كما أش���ار إلى سبب 
الفنان���ات اخلليجيات  رفض 
الظهور معه ف���ي برنامج »أنا 

والعسل«.
ه���ذا وكانت هيف���اء وهبي 
س���عيدة بظهوره���ا في مجلة 
»إيليت«، وقد نشرت صورتها 
في املجلة. وغابت إليس���ا عن 
أنها مشغولة  »تويتر« وتبني 

باالحتفال بعيد ميالدها.

وطلبت من متابعيها اختيار اسم 
 CD �لها، كما أعلنت انها ستبيع ال
بدينار واحد ليتوافر للجميع.

ولم يفت شمس التلميح إلى 

ومن جانبها بدت ش���مس 
املغ���ردة األكثر مشاكس���ة، إذ 
روجت هذا األس���بوع، بحسب 
»سيدتي نت«، ألغنيتها اجلديدة، 

أحالمشمس

جنوى كرم تفقد توازنها!

بعد التمثيل.. أسيل عمران: »أنا وحبيبي«

فقدت النجمة اللبنانية جنوى كرم توازنها 
وسقطت على اجلليد مرتني اثناء تدريبها للتزحلق 
عليه متهيدا لتصوير واحدة من اغنياتها باحدى 
الدول االوروبية، وفي التفاصيل، بحسب موقع 
النش���رة نقال عن صحيفة »البيان«، ان املدربة 
كانت تسير بجوار جنوى لتعلمها كيفية التزحلق 

بعد أن قدمت نفس���ها خالل شهر رمضان 
الكرمي كعداءة رياضية في مسلسل »لو باقي 
ليلة« كونها إحدى األخوات األربع في املسلسل، 
وبعد عملني في مجال التمثيل، تعود الفنانة 
السعودية أس���يل عمران الى عالم الغناء من 
جديد من خالل أغنية »أنا وحبيبي« التي حتمل 

اللهجة اإلماراتية.
واألغنية من كلمات الشاعر اإلماراتي ناصر 
بن مترف، وأحلان عادل إبراهيم، وطرحت بشكل 
منفرد خالل األس���بوع املاضي عبر اإلذاعات 
اإلماراتية واخلليجية، وهي األغنية األولى التي 
تأتي بعد ألبومها األخير »أس���يل 2011« الذي 
تعاونت به مع ش���ركة »بالتينيوم ريكوردز« 

على اجلليد اال انها لم تستطع ان توازن جسدها 
فس���قطت على االرض لكن املدربة استطاعت 
االمساك بها جيدا، وعادت جنوى للسقوط مرة 
اخرى بعد ان ارتدت الفستان الذي ستظهر به 
في الكليب لعمل البروڤة االخيرة مبالبس العمل 

ولكن السقطة كانت اقوى هذه املرة.

التابعة ملجموع���ة MBC اإلعالمية من ناحية 
اإلنتاج والتوزيع.

إلى ذلك ش���اركت أسيل، بحسب »ايالف«، 
خالل أيام عيد الفطر املاضي باملسرحية القطرية 
»اجلميلة والوحش« التي عرضت في قطر على 
مسرح الدراما باحلي الثقافي »كتارا«، وقامت 
ببطولة العمل إلى جانب املمثلني فوز الشطي 
وأمل العنبري وأسرار، علما أن العمل من إخراج 

عبداهلل السويدي.
كما غنت أسيل في املسرحية، واعتبرت أن 
هذه التجربة املسرحية جديدة ومميزة بالنسبة 
لها، خصوصا وأن املس���رحية كانت غنائية 

وحتمل أفكارا ومضامني جديدة.

جنوى كرم

اسيل عمران


