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مقدم برامج في قناة 
خليجية وايد يستعرض 
عضالته انه عنده ثقافة 

وانه فاهم كل شي مع انه 
ثقافته محدودة وعايش 

على تزلق الوايرات.. 
الشرهة على اللي رازك!

منتج رفض عرض محطة 
عربية لعرض مسلسله 

الرمضاني على شاشتها 
علشان ما يخسر املسؤولني 

في محطة خليجية على 
قولته مع انه ربعه الموه على 

هذا التوجه.. الدنيا مصالح!

ممثلة خليجية متضايقة 
من احدى املمثالت 

العربيات اللي تتصل 
عليها بأوقات متأخرة 

واذا طلبت منها تتصل 
بأوقات مناسبة ترد عليها 

بعصبية.. اهلل يشفيها!

وايرات

رفض

عصبية

هذا ما وعدت به 
سيرين عبدالنور 

معجبيها
اللبنانية   الفنانــة  وعــدت 
ســيرين عبدالنــور  متابعيها 
بتقدمي مسلســل جديد من 3٠ 
حلقــة خــال موســم رمضان 
بعد املقبل. وكان قد أرسل أحد 
معجبي سيرين رسالة لها عبر 
»انســتغرام« قال فيها: »يكون 
بعلمك يا سيرين ممنوع تغيبي 
عن رمضان السنة اجلاية، نحن 
عــن جــد نحــس شــي ناقص 
برمضــان بدونــك«، بدورهــا 
علقت سيرين قائلة: »وعد إن 
شــاء اهلل«. اجلديــر ذكره ان 
سيرين ستطل على جمهورها 
في موســم رمضان املقبل من 
خال خماسية » الشهر السابع 
« ضمن مسلسل » حدوتة حب 
«، وهو مــن كتابة رافي وهبة 

واخراج  فيليب اسمر.

بعدمــا مت اتهام املخرجة 
اللبنانية  ليلى كنعان  بأنها 
قامت بســرقة فكرة ڤيديو 
كليب الفنانة  نانسي عجرم  
ألغنية »ومعاك«، ردت كنعان 
علــى كل هــذه االتهامــات، 
التالــي: »أود أن  بالبيــان 
أرد ملــرة واحــدة واألخيرة 
على بعــض االتهامات التي 
انتشرت حول عملي األخير، 
ڤيديو كليب »ومعاك«، من 
أجل وضع األمور عند حدها 
ومبكانها الصحيح، ومن بعد 
ذلك لن أضيع وقتي بالرد على 
تعليقات بعض »الغيورين« 
واحلقودين، وأعداء النجاح 
الذيــن ال ميتلكون أي فكرة 
 ،»creative process«عن الـــ
يهاجمون بكل وقاحة وجهل 
بــا أي اعتبــار خلبرتــي 

وعطائي لهذا املجال«.
فــي  كنعــان  وتابعــت 
البيــان: »الشــخص الــذي 
تتهموننــي بأنني ســرقت 
أفكاره، والــذي يدعى »ديل 
برمينر« هو الشخص الذي 

وبقرار متعمد تعاونت معه 
من أجل تصوير هذا العمل، 
وجاء »برمينر« خصوصا من 
أستراليا لكي جنمع أفكارنا 
وخبراتنا، وهو يعمل معي 
كمدير تصويــر لكي نصل 
إلــى نتيجة مرضية، والتي 
تخدم الفنانة نانسي عجرم 
وأغنياتهــا بأفضل طريقة، 
ولكي نختصر اجلدال الذي 
ليس من املفروض أن يكون 
موجــودا مــن األســاس »ال 
يوجد ســرقة أفكار، صور، 
أو كوبيرغت إنفرجمنت«، بل 
هناك تعاون واع، ومتعمد مع 
صاحب بعض الصور املتهم 

سرقتها«.
 وأردفت: »كليب »ومعاك« 
القى جناحا كبيرا، واستطاع 
أن يصل إلــى قلوب الناس 
بالرغم من جميع احملاوالت 
التي اعتمدت إلفشاله، وفي 
اخلتــام أود أن أشــكر كل 
صحافــي ومشــاهد شــاهد 
الڤيديو بعمق وليس بنظرة 

سطحية«.

.. وحملة شرسة 
للدفاع عن صبا مبارك

تواصل الفنانة االردنية صبا مبارك تصوير مشــاهدها 
ضمن أحداث مسلســلها الرمضانــي اجلديد »طايع«، الذي 
تخوض من خاله التجربة الصعيدية األولى لها في الدراما 

املصرية أمام عمرو يوسف.
وفي تصريحات صحافية لها، أكدت مبارك انها متفائلة 
بهذا العمل كثيرا وتتوقع له جناحا كبيرا، ووجهت رسالة 
خاصة جلمهورها ملتابعة حلقات املسلسل وعدم االنشغال 
عنه أثناء املشاهدة حتى ال تفوته األحداث املتاحقة ضمن 
احللقات، حيث أكدت أن العمل مليء باألحداث الكثيرة ما بني 
اإلثارة والرومانسية والطابع البوليسي واالجتماعي أيضا.

وتواجه صبا، التي اختيرت العام املاضي كأفضل إطالة 
لعام ٢٠١7، هجوما حادا بسبب إطالتها على »انستغرام«، 
ففور نشر صورة لها ظهرت خالها بإطالة كاجوال بسيطة 
وحذاء أحمر، فوجئ جمهورها بهجوم من منســقة األزياء 
مايا حداد عبر احد البرامج التلفزيونية ضمن فقرة بعنوان 
»شرطة املوضة« الذي يعرض عبر شاشة »أوربت«، حيث 
انتقــدت مايــا »اللوك« الــذي ظهرت به صبــا، معتبرة أن 
احلذاء الذي انتعلته ال يتناســب مع مابسها، كما رأت أنه 
ال يواكب املوضة. وفور نشر الڤيديو عبر الصفحة اخلاصة 
بالبرنامج، انهالت التعليقات بالهجوم الشرس على الفقرة، 

مطالبني بإلغائها من البرنامج متاما.

متى موعد »بالصدفة« 
لكارول سماحة؟

بيروت - بولين فاضل

كشفت الفنانة كارول سماحة عن 
موعــد عرض فيلمها الســينمائي 

األول »بالصدفــة«، من كتابة 
كلوديا مرشــليان وإخراج 
باسم كريســتو، وأكدت ان 
الفيلم سيطلق في الصاالت 
نهاية العام احلالي، الفتة إلى 
أن التأخير في طرح الفيلم 
إلى انشــغال املخرج  يعود 

باسم كريستو بتنفيذ عدد من 
البرامج التلفزيونية داخل لبنان 
وخارجه ما أبطأ عملية املونتاج.

على صعيد آخر، نشرت كارول 
أخيرا صــورة جمعتها بزوجها رجل 
األعمال املصري وليد مصطفى عبر 

حســابها اخلاص على أحد مواقع 
التواصل االجتماعي، ووصفته 

بأطيب رجل في العالم. يذكر 
أن شــائعات راجت أخيرا 
عن إمكان وقوع الطالق بني 
كارول ووليد األمر الذي نفته 
سماحة بشدة واستغربت 
تــداول مثل هــذه األخبار 
الكاذبة عن حياتها الزوجية.

عباس إبراهيم يعود إلى الغناء
عــاد الفنان عبــاس إبراهيم للظهور 
مجددا في املشهد الغنائي السعودي بعد 
غيبة طويلة بعمل وطني بعنوان »املجدد« 
من كلمات الشاعر حسني اليامي وأحلان 
ياســر بوعلــي. وطالب اجلمهــور الذي 
استبشر بعودة عباس، الذي ابتعد عن 
الوسط واإلعام دون أسباب واضحة، أن 
يكتب لهذه العودة القوية االستمرارية، 
السيما أن ذاكرة املستمع احمللي ارتبطت 
بأعمال حققت صدى واسعا للفنان مثل 
»أمنتــك اهلل«، »ناديــت«، »منت فاهم«، 
وقائمة من األعمال اجلميلة. وفي مواقع 
التواصل االجتماعي مت االحتفاء بعودة 
الفنان الشاب للغناء بهاشتاغ »#عباس_

ابراهيم« وصل إلى »الترند« في السعودية، 
ووجه من خاله اجلمهور رســائله إلى 
عباس واحتفى فيه بالذكريات مع أغنياته، 
وقدم التهنئة له على أغنية »املجدد« التي 

عباس إبراهيملقيت أصداء واسعة.

يدشن العروض الرسمية الثالثاء املقبل على خشبة »الدسمة«

شمالن هاني النصار يقود »أسود تياترو« 
في املهرجان العربي ملسرح الطفل السادس

مفرح الشمري
@Mefrehs

تدشــن فرقــة »تياتــرو 
بــاس« الثاثــاء املقبل اول 
العروض الرسمية للمهرجان 
العربي ملسرح الطفل بدورته 
السادســة من خال عرضها 
املســرحي »مملكة األسود« 
الذي يتصدى إلخراجه املخرج 
الواعد شمان هاني النصار 
على خشبة مسرح الدسمة.

املســرحية مــن تأليــف 
ابراهيم نيــروز ومتثيل بدر 
الشعيبي، محمد األنصاري، 
ميثــم  املجيبــل،  مشــاري 
احلســيني، اريــج العطــار، 
عبدالرحمــن الفهــد، ابراهيم 
العلي، سارة التمتامي، عبداهلل 
الهويــدي، محمد املنصوري، 
فرح احلجلــي، علي املهيني، 
محمد القاف، بدر الهندي، علي 
دشتي، باإلضافة الى الطفلني 
علي العبداهلل وعبداحملســن 

احلداد.
ويشــارك في املسرحية، 
التــي تناقــش الصــراع بني 
اخلير والشر بأسلوب جديد، 
كل من النجمة سماح كضيفة 
شرف وظهور خاص ومميز 
للنجــم يعقــوب عبــداهلل، 
وصمــم االســتعراضات كل 
مــن خالــد العبيــد ونواف 
اخلالــدي ودرمي تيم قروب 
واملكياج للواعدة استقال مال 
اهلل والديكور حملمد الرباح 
واإلضــاءة للمميــز عبداهلل 
النصــار واألزيــاء ملنيــرة 
احلســاوي ونفذتها هنوف 
الفيلــكاوي واملوســيقا من 
تأليــف عبدالعزيز القديري 
ومهنــدس الصــوت علــي 
الدشتي وكلمات االغاني محمد 
الشريدة وتوزيع املوسيقى 
ملنتظر الزاير واألحلان تصدى 
لها هــادي اخلميــس ووالء 
الصراف ومساعد املخرج كل 
من عبداهلل الهويدي وفاضل 

الصراف.

شمالن هاني النصار 

ليلى كنعان ترد بقوة: لم أسرق!


