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مقدمة البرنامج كلير

فارس كرم

دوللي شاهني

فارس كرم: غلطت كتير.. وزهقت »ما عدت نسوجني«

الكثير في حياته، مشيرا الى 
أنه رجل صعب وعقله متحجر، 
ميتلك امرأت����ه وال يحبذ أن 
تعمل. وم����ن ناحية أخرى 
اعتبر فارس أنه ليست هناك 
صداقات في الوسط الفني، 
مشيرا الى انه متابع لكل ما 
يجري على الس����احة الفنية 
فهو يستمع كثيرا بأغنيات 
الفنان جورج وسوف، مبديا 
إعجابه بأغنية »على ما يبدو« 
للفنانة جوليا بطرس وأغنية 
»ياضلي ي����ا روحي« للفنان 
وائل كف����وري، وأضاف أنه 
انضم مؤخرا ملوقع »تويتر« 
علما أن أغلبية املعجبني هم 
عصابات... والفنانني يتباهون 
بكثرة أعدادهم ولكن عندما 
يحيون حفالت ال يحضر سوى 
30 شخصا. وأشار كرم الى أن 

قلق بعد ثورات الربيع العربي 
سواء في مصر أو ليبيا أو تونس 
أو اليم����ن أو ما يحدث اآلن في 
سورية، أما في الفن فالفن حياة 
الشعوب وال ميكن ألي شعب ان 
يستغني عن الفن أو املوسيقى 

أو الغناء. 

لكن هناك تهديدات 
للفنانني وموجة عامة من 
جانب التيارات املتطرفة 

في حفل لدعم االخوان.؟
٭ ل����م أظهر في حف����ل يرعاه 
االخوان املسلمون ولم ادعمهم 
وال اعرفهم على اإلطالق، وحفل 
الغردقة الذي أحييته كان تابعا 
للمركز الثقافي الروسي لدعم 
الس����ياحة املصرية بالغردقة 
ومت التعاقد مع ش����ركة خاصة 
بالسياحة، واإلخوان املسلمون 
كان����وا م����ن ضم����ن املدعوين 
للمؤمتر الصحافي، وليس����ت 
لهم عالقة باحلفل وال أعلم إذا 
كانوا من ضمن املنظمني أم ال، 
لعبة سياسية من أطراف تتلكك 
لالخوان وأدارت معركتها معهم 
على حسابي، انا فنانة ولست 
محس����وبة على تي����ار بعينه، 
والقضية أخذت أبعادا غريبة 
ومت نسج روايات سخيفة عن 
تقدم أحد قيادات االخوان للزواج 
مني وشائعات غير حقيقية على 
اإلطالق واعتق����د ان املوضوع 

سياسي في املقام األول. 

كيف تتعاملني مع الهجوم 
عليك بسبب تصنيفك 

كفنانة لإلثارة؟ 
٭ ال أهتم بذلك، ومقتنعة جدا 

احلف����الت هي مقياس جناح 
الفن����ان، مضيفا أنه ال ينكر 
وج����ود الكثير من األصوات 
اجلميلة ولكنها حتتاج للكثير 
لتصبح جنوما، والنجومية 
اليوم في رأيه أصبحت أصعب 
من الس����ابق بس����بب زحمة 
الفنانني، كما رأى أن زمالءه في 
جلان التحكيم هم جنوم ولكن 
منهم من يس����تحق أن يدلي 
برأيه ومنهم ال. وبالنس����بة 
للموسيقار ملحم بركات اعتبر 
فارس أنه »آخر العنقود« في 
زم����ن العمالقة ويحق له أن 
يبدي رأيه، وعن اخلالف بني 
الفنانني ملحم بركات وراغب 
عالمة اعتبر فارس ان سبب 
تعصب ملحم لألغنية اللبنانية 
يعود لشدة محبته وغيرته 
على الفن اللبناني، ومن جهة 
ثانية فان راغب على حق بأن 
األغنية احللوة تصل إلى كل 
مكان. وتابع كرم أن والدته ال 
تختصر بكلمة فهي كل حياته، 
ومتنى طول العمر للمخرج 
سيمون أسمر مقدرا فضله 
عليه وعلى الكثير من زمالئه، 
أما عن الفنان جورج وسوف 
فاعتبر أنه لن يتكرر، ورغم 
اخلالف����ات بينه وبني فارس 
اسكندر وسليم سالمة فقد 
اعترف بأنهم قاموا معا بأعمال 
ناجحة جدا، وأعرب فارس عن 
ندمه من صرف ثروته بشكل 
عشوائي، كاشفا عن تفاصيل 

ألبومه اجلديد.

للهجوم عليه؟ 
٭ الفن الصادق دائما ما يثير 
اجلدل والضجة ولتتذكر أفالم 
املخرج الكبير الراحل يوسف 
شاهني وبعده أفالم خالد يوسف 
فقد كانت تثير اجلدل واالنتقادات 
ويبقى الفن في النهاية وتزول كل 

هذه االنتقادات والتفاهات.

وما رأيك في األزمة التي 
تسببت فيها بعد ظهورك 

مبالبسي وبكل شيء أقدم على 
فعل����ه، فال أخ����دش حياء أحد 
ومالبسي محتشمة على الرغم 
من جرأتها والهجوم علي طبيعي 
للغاي����ة، فالن����اس يلقبونني 
باملثيرة ولذلك لم أعد اهتم بذلك 
والصحافة الفنية في مصر لها 
آراؤها الساخنة جدا.. واعتقد 
ان مالبس الفنان حق طبيعي له 
ال يجوز ألحد التدخل فيه، أما 
أفالمي فأنا واحلمد هلل وحتى 
اللحظ����ة قدمت أعماال متنوعة 
ب����ني الكوميديا الرومانس����ية 

وغيرها.

البعض يتخوف من 
مصير الفن بعد وصول 

االخوان للسلطة؟ 
٭ ال أخش����ى ذلك، واعتقد ان 
املوضوع به مبالغ����ة وتركيا 
مثال حتت حكم إسالمي معتدل 
ونهضوي، وإذا أصبحت مصر 
مثلها فلما اخلوف كما انني أرى 
ان مصر عاصمة الثقافة والفن وال 
ميكن أبدا إلغاء هذه املزايا منها أو 

طمس معاملها احلضارية. 

وماذا عن خطواتك في الغناء؟ 

٭ انتهيت مؤخ����را من أغنية 
وطنية بعن����وان »قلب الوطن 
العربي« للتعبير عما ميوج في 
الصدور جتاه الثورات العربية، 
وكلنا نضع أيدينا على قلوبنا 
ونتمنى ان تنتصر ثورات الربيع 
العربي، كما انتهيت من تسجيل 
أغلبية أغان����ي األلبوم اجلديد 
ولكنني قررت تأجيل صدوره 
إلى حني استقرار األوضاع في 
مصر، وتعاونت مع مجموعة 
كبيرة من الش����عراء وامللحنني 
واملوزعني منهم: محمود خيامي، 
محمد رفاعي، سيد علي، وسأقوم 
بتس����جيل أغنيتني خليجيتني 

إضافة لأللبوم.

ملاذا تفوقت الدراما التركية 
على الدراما العربية في 

اآلونة األخيرة؟ 
٭ كالم غي����ر صحيح، فالبالد 
العربي����ة مليئ����ة باملواه����ب 
والقصص الرائعة، ولكن الدراما 
التركي����ة تفوقت في الش����كل 
واملناظر الطبيعي����ة وطريقة 
التصوير، ولكنن����ا في الدراما 
العربية منتلك أش����كاال أفضل 
كجمال البالد العربية املتنوعة 

واخلالبة والقضية موضة ال 
أكثر وال اقل. 

ملاذا أقدمت على خوض 
جتربة سينمائية مع 

الفنان محمد سعد في 
ذلك التوقيت؟ 

٭ جذبن����ي فيل����م »تتح« 
جدا مبج����رد عرضه علي، 
ألن أحداث����ه تدور في إطار 
كوميدي أكش����ن، كما أنني 
س����عيدة بلقاء محمد سعد 
ألنه يتمتع بشعبية كبيرة، 
وأتشوق للعمل معه، ومن 
املؤكد س����تجمعنا مواقف 

كوميدية كبيرة.

هل ستتواجدين في الدراما 
الرمضانية هذا العام؟

٭ توج����د أعم����ال كثيرة 
معروض����ة عل����ي ولكنني 
مازالت في مرحلة القراءة، 
وأعتق����د أنه بش����كل كبير 
سأشارك في رمضان املقبل، 
لكن ال ميكن اإلفصاح عن أي 
تفاصيل في الوقت احلالي 

حلني إمتام التعاقد.
القاهرةـ  سعيد محمود  ٭

رغ����م ن����درة إطالالت����ه 
اإلعالمية، حل الفنان فارس 
كرم ضيفا مميزا على برنامج 
»متل احللم« عبر أثير إذاعة 
»صوت لبنان«، حيث أشار 
الى أنه كان يحلم في البداية 
بأن يصبح محبوبا أكثر من 
أن يكون مشهورا إال أن حلمه 
حتقق، الفتا ان هناك العديد 
من الفنانني مشهورون ولكنهم 
غير محظوظني مبحبة الناس، 
مبديا انزعاج����ه من زحمة 

الساحة الفنية اليوم.
ولفت كرم خالل اللقاء أنه 
واجه العديد من الصعوبات 
خالل مسيرته فهناك البعض 
من زمالئه حاربوه وما زالت 
هذه احلرب مس����تمرة حتى 
اليوم، فق����د تعرض للكثير 
من النق����د بخصوص اللون 
الش����عبي الذي يقدمه، إال أن 
م����ن انتقده قلده في ما بعد، 
وصنف اللون الذي جنح فيه 
بالس����هل املمتنع وأن هناك 
خيطا رفيعا بني »الهضامة« 
وثقل الدم، ورأى أن القصائد 
واللون اجلدي ال يتطابقان مع 
شخصيته، كما أنه فاشل في 
الكليبات. كما عبر فارس عن 
حنينه وتعلقه ببلدته جزين 
معتبرا أن احلياة هناك بسيطة 
وطبيعية، وعن أهله الذين 
يقدرهم ذكر أنهم منزعجون 
من فكرة عدم زواجه لغاية 
اليوم، وقد اعترف بأنه لم يعد 
»نسوجني« بعدما مر عليه 

دوللي ش����اهني.. فنانة 
مثي����رة للجدل صنفت منذ 
ظهورها بفنانة العري واإلثارة 
بعد أفالمها مع خالد يوسف 
وهاني سالمة.. لكنها مع ذلك 
ذات موهب����ة فنية واضحة 
وناضجة، جنحت في السينما 
بالقدر الذي جنحت به في 
الغناء باعتبارها مطربة في 
املقام األول فهي ذات صوت 

شجي.
كادت أن تتسبب في أزمة 
سياسية عنيفة بعد ظهورها 
في حفل غنائي حضره قيادات 
االخوان املسلمني. وعن أعمال 
دوللي شاهني واختياراتها 
والهجوم عليها في الفترة 
األخيرة كان لقاء »األنباء« 
بها والذي جاء جريئا مثل 

طبيعتها.. فإلى التفاصيل:

بداية كيف ترين 
األوضاع الراهنة في 

مصر والعالم؟
٭ أنا فنانة ولست سياسية 
لكن بشكل عام قلوبنا جميعا 
معلقة باللحظة القادمة في 
العال����م العربي هناك حالة 

لست فنانة 
مثيرة.. واخلوف 
من اإلسالميني 

إشاعة 

ممثلة تعيش قصة حب 
مع مخرج اعمال درامية، 

هااليام متضايقة ألنه 
كاشت في اتصاالتها بعد ما 
استلم هديتها علشان عيد 

ميالده.. مراهقة متأخرة!

ممثلة تفاجأت باستبعادها 
من تصوير مشاهدها في 
عملها اليديد مع انه الكل 

يشهد لها بتعاملها الراقي مع 
فريق العمل.. اهلل يعينچ!

ممثلة شابة تبي تصير 
من املشاهير وقاعدة 

حتاول تسوي املستحيل 
علشان حتقق هدفها بس 

وال منتج مقتنع مبوهبتها 
ألنها مصطنعة.. 

يبه خلچ بالقهاوي احسن!

مراهقة

استبعاد

موهبة

أكدت أنها تعشق اإلغراء وأنه ال عيب في تقدميه

دوللي شاهني لـ »األنباء«: إثارتي جزء من شخصيتي.. وليس ألحد احلق في االعتراض عليها

طوني يعقوب مع أحالم

محمد منير

سميرة سعيد هاني شاكر

صاحب فستان املليون دوالر 
يكشف أسرار خزانة مالبس أحالم

محمد منير: أمتنى محاصرة الفن والفنانني
أكد أنه بخير ويعود إلى مصر خالل ساعات

هاني شاكر: تقدميي لدويتو 
مع سميرة سعيد شائعة

و»حب«، وتقدم فيها شكال 
موس����يقيا جديدا لم يقدمه 
مطربون عرب من قبل، وهو 
ال� »Smooth jazz« من أحلان 
محمد رحيم وتوزيع املوزع 

املصري األميركي مينو.

طوني، بحسب موقع »ام بي 
سي«: هذه ميزتي، أن أحلق 
الزبونة وبشوف جسمها 
ووضعها االجتماعي، وألي 
بلد وحضارة تنتمي، وأنا 
أصم���م ألح���الم، وهيفاء 
وهبي، ومن املستحيل أن 
ترى »ل���وك« هيفاء على 

أحالم أو العكس. 

مثير للدهشة، أعرب منير، 
بحسب موقع »عيون عالفن«، 
عن أمنيته أن يتم التضييق 
على الف����ن والفنانني خالل 
الفت����رة املقبلة في ظل حكم 
اإلسالميني، فهو يرى أن تلك 
الصعوبات هي التي تخلق فنا 
حقيقيا. وعن رأيه في األوضاع 
السياسية التي متر بها مصر 
حاليا قال انه يجب أن نعلم 
أن الثورة ليست سهلة ولن 
تكون جتربة عابرة، وللثورة 
إيجابيات وسلبيات ويجب أن 
نعطيها الوقت لتتعافى من كل 
هذه السلبيات، مشيرا إلى أنه 
يؤمن بأن احللم الذي قامت من 

أجله الثورة سيتحقق.

ألبومها اجلديد، كما تسافر إلى 
لندن من أجل متابعة دراسة 
جنلها الوحيد شادي والذي 

يدرس هناك منذ فترة.
وانتهت سميرة من تسجيل 
عدد من أغاني ألبومها اجلديد 
داخل أحد االستديوهات في 
مدينة نص����ر، حيث يضم 
األلبوم 14 أغنية، منها أغنية 
»أيام« للشاعر هاني عبدالكرمي 
و»شارع بنا« كلمات الشاعر 
الغنائي به����اء الدين محمد، 
وأحلان محمود العس����يلي، 

كش���ف مصمم األزياء 
املع���روف طوني يعقوب، 
صاحب فستان أحالم في 
املوس���م األول من برنامج 
»أراب آيدول« والذي وصلت 
قيمته مللي���ون دوالر، عن 
الفس���تانني اللذين ظهرت 
بهما الفنانة اإلماراتية في 
»جلس���ات وناس���ة« قال: 
لقد اس���توحيت االول من 
البحرين، وهو  حض���ارة 
عبارة عن عباءة بحرينية 
معمولة من كريس���تال ال 
»شواروفس���كي«، تطريز 
أما  حلو وتصميم شرقي، 
الثاني فأس���ود مع املعدن 
والكريس���تال  الذهب���ي 
األبيض، وإكسسوار الرأس 
الذي عرفت فيه مع أحالم 
في غالف األلبوم. وبسؤاله 
هل صمم فستان أحالم بناء 
على رغبته���ا فقط أجاب 

صرح النجم محمد منير 
إنه بخير وبصحة جيدة، وال 
حقيقة ملا أشيع حول تعرضه 
لإلغماء على مس����رح حفله 
األخير بدبي، موضحا أنه أرهق 
فقط من حرارة اجلو، ولكن 
احلفل بشكل عام كان حفال 
رائعا واجلمهور كان شديد 
التميز. وأضاف منير، بحسب 
»اليوم السابع« املصرية، أن 
بكاءه على مس����رح احلفل 
كان بسبب فرحته بجمهوره 
وحالة االندماج التي يعيشها 
معهم، فأغلب األغنيات كان 
يغنيها جمهور منير، والذي 
لعب دور املس����تمع لهم في 
بعض االغاني. في تصريح 

أوض����ح أمي����ر الغن����اء 
العربي الفنان هاني ش����اكر 
أنه يحترم ويق����در الفنانة 
سميرة سعيد، مضيفا أنها 
فنانة رائعة مبعنى الكلمة، 
لكنه نفى وج����ود أي اتفاق 
معها على تقدمي دويتوهات 
غنائية ف����ي ألبومها املقبل، 
موضحا، ف����ي تصريح له، 
أن هذا األمر يسعده، لكن أيا 
من الطرف����ني لم يطرح تلك 
الفكرة، وأن تلك الش����ائعة 
خرجت قبل احللقة األخيرة 
من برنامج »صوت احلياة«، 
حيث قيل إنهما س����يقدمان 
أغنية »حاجة غريبة« للفنان 
الراح����ل عبداحلليم حافظ 
والفنانة القديرة ش����ادية، 
وزادت الش����ائعة في الفترة 
األخي����رة وادعى البعض أن 
سميرة س����تضمها أللبومها 
املقبل.  ومن جانبها تتواجد 
سميرة سعيد في فرنسا حاليا 
في رحلة نقاهة، بعد أن قطعت 
ش����وطا كبيرا من العمل في 

منى زكي

نانسي عجرم

قام����ت النجم����ة منى زكي 
بتصوير املشاهد الداخلية أمس، 
ملسلسلها اجلديد »آسيا«، وذلك 
في ديكور مت بناءه لكباريه في 
استديو محمود اجلندي، بطريق 
مصر اإلسكندرية الصحراوي. 
وتتضمن املشاهد التي تصورها 
داخل الكباريه على عالقتها مع 
باسم سمرة، حيث تدور األحداث 
حول تعرضها حلادث يجعلها 
تفقد الذاك����رة، ثم تعمل لفترة 

كراقصة في ملهى ليلي.

وجهت اللبنانية نانس����ي 
عجرم الشكر جلمهورها بعدما قام 
باختيارها لتكون جنمته املفضلة 
لعام 2013، بحسب استفتاء إذاعة 
»صوت الغد« اللبنانية. وحتدثت 
الفنانة اللبنانية، بحسب موقع 
»جولولي«، ع����ن الزيارة التي 
جمعت مؤخ����را بينه����ا وبني 
مواطنتها نوال الزغبي، قائلة: 

إنها أصبحت من صديقتي.

بناء كباريه ملنى زكي

نانسي: نوال صديقتي

ربيع جديد تبدؤه شاشة تلفزيون »الراي« بالتألق املعتاد مع 
شبكة برامج متكاملة تغطي كل املفاصل احلياتية التي تهم 

األسرة العربية بشكل عام واخلليجية بشكل خاص، ربيع هذه 
السنة »ربيع ألوان« وجمال مع عودة برنامج »ستايلك«، الذي 
حقق قاعدة مشاهدين واسعة من خالل احللقات املميزة التي 

مت تقدميها على مدى املواسم السابقة، حيث يعود البرنامج 
إلى شاشة »الراي« بعد غياب أربع سنوات ليفرض نفسه 

مرجعا لكل عشاق املوضة ومحبي اجلمال.
وفي هذا الصدد قالت مقدمته خبيرة التجميل كلير: يشكل 

»ستايلك« مدخال واسعا إلى عالم املرأة لتقدمي ما يناسبها 
للعناية بصحتها وجمالها، ويضم فقرات منوعة تتناول 

معظم جوانب حياة املرأة مثل فقرة األناقة وفقرة التسوق، 
كذلك تقارير ومقابالت مع االخصائيني في مجال التجميل 

والقيمني على أهم املاركات العاملية من مستحضرات 
التجميل.

وتابعت كلير: لضمان إبقاء املشاهدين في أجواء عصرية 
تعكس منط احلياة من خالل األلوان والتصاميم والصرعات 

الرائجة، سيأخذنا البرنامج إلى قلب عالم املوضة واألزياء 
مستحضرا أبرز األسماء واملاركات التي تزين ممرات 

عروض األزياء في عواصم املوضة العاملية من باريس، لندن، 
ميالنو ونيويورك وصوال إلى بيروت، دبي وغيرها من 

مراكز اجلذب اجلمالي في العالم العربي. كما نتعرف على 
جديد عالم املكياج مع أجدد األلوان واملستحضرات، إضافة 
إلى أفكار جديدة لتزيني البيت في الفقرات اخلاصة باألثاث 

والديكور.
يذكر ان »ستايلك« مبوسمه اجلديد سيتم عرض أولى 

حلقاته السبت املقبل في الساعة 10:30 مساء على الهواء 
مباشرة، ليكمل كل سبت في التوقيت نفسه، وهو تقدمي: 

خبيرة التجميل كلير.
عبدالحميد الخطيب  ٭

كلير: »ستايلك« يعود 
من جديد لشاشة »الرأي«  

بعد غياب أربع سنوات

البرنامج حقق قاعدة مشاهدين 
واسعة في املواسم السابقة


