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 MBC مغادرة وفاء قناة

خطوبة كارمن سليمان 

اسوأ شائعة على تامر 

تصدم الجمهور 
إطالق النار على 
محمد رمضان 

ن���رت الفنان��ة �شريي��ن عب��د الوه��اب م��ن خالل 
ح�شابه��ا �شفحتها الر�شمية على الفي�س بوك فيديو 
ق�ش��ري، تتحدث فيه ع��ن ال�شبب ال��ذي جعلها تقبل 

العمل كمذيعة يف الفرتة املقبلة.
وقال��ت �شريين عبد الوه��اب اأن ال�شبب يف خو�شها 
لتجرب��ة تقدمي الربامج هي حبها للتوا�شل املبا�ر 
م��ع جمهوره��ا، موؤك��دة عل��ى اأن الربنام��ج �شيت��م 

ت�شويره يف م�ر قريبًا.
وعن مفاجاأة �شريين عبد الوهاب جلمهورها، قالت 
اأن م��ن يرغ��ب يف امل�شاركة يف الربنام��ج عليه اأن 

يتوا�شل مع الرابط املوجود على ح�شابها.

حال��ة م��ن القي��ل والق��ال انطلق��ت بعد ع��دم اإدراج 
دورة  �شم��ن  الكي��الين  وف��اء  الإعالمي��ة  برنام��ج 
الربام��ج اجلدي��دة لقن��اة MBC، لتكتف��ي القن��اة 
بربنام��ج "ت��وب �شي��ف" و"بروجيك��ت ران واي" و 
"الليل��ة مع ب��در". وكان من املتوقع اأن تعود وفاء 
الكيالين مرة اأخرى على ال�شا�شة بربنامج جديد بعد 
النج��اح امللحوظ الذي حققته يف برناجمها الأخري 
"املتاه��ة"، اإل اأن عدم وجود اأي برنامج لها جعل 
الكث��ري م��ن التقارير توؤك��د اإنها على و�ش��ك مغادرة 
قن��اة MBC، خا�ش��ة بع��د ع��دم جتدي��د عقده��ا 
م��رة اأخرى. كم��ا ك�شفت التقاري��ر اأن وفاء الكيالين 
تتفاو���س بجدي��ة مع قن��اة DMC اجلدي��دة، واأن 

املفاو�شات يف طريق اإيجابي للغاية.

احتفل��ت الفنانة ال�شابة كارم��ن �شليمان بخطوبتها 
عل��ى امللحن م�شطف��ى جاد يف حف��ل عائلي ب�شيط، 
ح���ره اأف��راد الأ�رت��ن فق��ط م��ع ع��دد قلي��ل من 

الأ�شدقاء املقربن للطرفن.
وتزام��ن موعد خطوبة كارمن �شليم��ان يف يوم عيد 
ميالده��ا ال� 22، ج��اء ذلك بعد اأن اتف��ق والدها مع 
العري���س م�شطفى جاد عل��ى اأن يحول عيد ميالدها 

اإىل يوم خطوبتها.
فكان على العري�س م�شطفى جاد اأن يح�ر لكارمن 
�شليمان ف�شت��ان اخلطوبة بنف�شه، نظ��راً لعدم علمها 
بالأم��ر م��ن الأ�شا���س، وهذا م��ا فعله حي��ث اأهداها 
ف�شتانًا من توقيع امل�شمم الكويتي يو�شف اجل�شمي، 

والذي �شممه الأخري خ�شي�شًا لها.

اأك��د الفن��ان  امل�ري تام��ر ح�شني خ��الل لقائه يف 
برنام��ج "�ش��ت احل�شن" عل��ى اأن ال�شائع��ات ل ت�شكل 

خطراً على حياته ال�شخ�شية اإطالقًا.
واأ�شاف الفنان  تامر ح�شني خالل اللقاء اأن اجلمهور 
الأن اأ�شبح على دراية تامة ما هي الأخبار احلقيقية 
والأخب��ار الأخ��رى املغر�شة، ولكن ه��ذا ل مينع اإنه 
يوج��د بع���س ال�شائع��ات الت��ي انطلقت علي��ه والتي 
�شببت له يف اأزمة عائلية. وتابع تامر ح�شني اأن اأ�شواأ 
�شائع��ة اأطلقت علي��ه كانت تدعي وفات��ه، مما �شكلت 
اأزم��ة لوالدت��ه الت��ي �شمع��ت بالأمر فاأخ��ذت حتاول 
الت�ش��ال به لالطمئنان علي��ه، اإل اإنه مل يرد يف ذلك 

الوقت لظروف ما، مما جعلها تقلق ب�شكل اأكرب.
التي  ديبيكا  �شارم.  واأنو�شكا  �شوبرا  بريانكا  زميلتيها  خطى  على  الإنتاج  عامل  دخول  اإىل  بادوكون  ديبيكا  النجمة  ت�شتعد 

اختريت بني لئحة املمثالت الأعلى اأجرًا، وفازت بلقب املراأة الأكرث متابعة على تويرت يف اآ�شيا، 

ف�ش��ايل حت��ل الفنان��ة  امل�ري��ة من��ة ف�ش��ايل �شيف��ة يف برنامج 
"املتوح�ش��ة" لتتح��دث ع��ن حياته��ا ال�شخ�شية التي اأث��ريت حولها 

العديد من عالمات ال�شتفهام وال�شائعات والت�شاوؤلت 
وظه��ر م��ن خالل الربوم��و اخلا���س بحلقة من��ة ف�ش��ايل العديد من 

الت�ريح��ات الناري��ة، منها اإنه��ا ارتبطت 
عاطفي��ًا باأربع��ة اأ�شخا���س يف وق��ت 

واح��د، واإنه��ا مل تتوقع ت��رباأ الفنان 
حممد ف��وؤاد منه��ا بعد ن���ر �شور 

عيد ميالدها ال�شاخب.
واأك��دت منة ف�ش��ايل خالل احللقة 
اأن كل فت��اة لديه��ا ما�ش��ي، واإن��ه 

يخط��ئ  ال�شخ���س  اأن  عادي��ًا  اأم��راً 
ويتعلم من اخطائه.

تعر���س الفن��ان حممد رم�ش��ان ملوقف �شع��ب للغاية 
عل��ى يد بع�س البلطجية، الذي��ن اطلقوا ر�شا�شة عليه 

اأثناء قيادته ل�شيارته على طريق املحور.
حالة من القلق انتابت حمبي حممد رم�شان، مما دفعه 
لطماأنته��م بالكتابة على ح�شابه ال�شخ�شي على الفي�س 
ب��وك موؤكداً �شالمته من احل��ادث، واإنه ب�شدد ا�شتكمال 

الت�شوير غداً.
وق��ال حممد رم�شان ملحبيه: " بطمنكم انا بخري احلمد 
هلل ماح�شلي���س اي حاجة وب�شور بك��را باإذن اهلل .. اهلل 

احلافظ".
حمب��و حممد رم�ش��ان مل يرتددوا يف كتاب��ة التعليقات 
الت��ي حتمد اهلل عل��ى �شالمته، داع��ن اهلل اأن يكفيه �ر 

الأعداء واأن يحميه لعائلته.

مل تك��ن ال�شعوب��ات الت��ي واجه��ت الكث��ري من جن��وم  الفن 
مقت���رة على اإثبات اأنف�شه��م  يف جمال الفن والو�شول اإىل 
مكانة متميزة  و�شهرة كبرية من خالل تقدمي ادوار خمتلفة، 
لك��ن ع��دد كبري منه��م عانى م��ن رف���س اأهلهم دخ��ول هذا 
املج��ال بل واجهوا تهدي��دات اأهلهم مبقاطعته��م.. لذا �شوف 
نر�ش��د اأب��رز الفنان��ن الذي��ن واجه��وا معار�ش��ة عائالتهم 

لدخول جمال الفن.
دريد حلام

رغ��م النجومية الكبرية التي يتمتع بها الفنان ال�شوري دريد 
حل��ام اإل ان��ه م��ازال يتذكر حت��ى الآن وبعد م��رور اأكرث من 
خم�ش��ن عام��ًا على دخوله جمال الف��ن معار�شة اأهله لهذه 

اخلطوة.
ويق��ول:" كنت اأعم��ل بالتدري�س باإحدى اجلامع��ات، وفكرة 
ت��رك ه��ذه املهنة ودخ��ول التمثي��ل كانت مرفو�ش��ة متامًا  
وب�ش��ورة قاطع��ة بالن�شب��ة لعائلت��ي، ولكني �شخ���س عنيد 
للغاية ومت�شكت براأيي ورف�شت تنفيذ مطلبهم بالرتاجع عن 
ق��راري، وبالفعل دخلت التمثيل واأ�شبح��ت اأمي بعد �شنوات 

قليلة فخورة بي وبالنجاح الذي حققته ".
اأ�رف عبد الباقي

يوؤك��د اأن والدت��ه مل تك��ن ت�شعر بالر�شا بع��د اختياره جمال 
التمثي��ل لك��ي يعم��ل ب��ه، مو�شح��ًا اأن موقفه��ا كان يحزنه 
ويجعل��ه ل ي�شعر مبعنى النجاح، لك��ن وجهة نظرها تغريت 
متام��ًا بع��د م�شاه��دة اأول م�رحي��ة �ش��ارك يف بطولته��ا، 
ويق��ول:" موقفه��ا حت��ول 180 درج��ة ووجدته��ا متحم�شة 

للغاية و�شجعتني على ال�شتمرار بالتمثيل ".
وفاء عامر

مل ت��رتدد يف الع��رتاف ب��اأن والدته��ا قام��ت ب�ربها اأكرث 
م��ن مرة حتى ترتاجع عن فك��رة العمل بالفن، لكنها اأ�رت 
ورف�ش��ت الن�شياع له��ا حتى اأ�شبحت مقتنع��ة بفنها ومبا 

تقدمه.

رانيا حممود ي�س
رغ��م ان والده��ا يع��د من اأه��م جن��وم ال�شينم��ا امل�رية اإل 
ان الفنان��ة راني��ا حمم��ود يا�ش��ن فج��رت موؤخ��راً مفاجاأة 
م��ن العيار الثقيل عندم��ا اأكدت اأن والده��ا عار�س دخولها 
التمثي��ل وح��اول اإقناعها بالرتاج��ع عن هذا الق��رار، لكنها 

كانت عنيدة وا�رت على راأيها.
راني��ا اأكدت ان��ه اإذا عاد بها الزم��ن للوراء لكان��ت ا�شتمعت 
ل��راأي والده��ا وتراجع��ت ع��ن ق��رار التمثي��ل، مو�شح��ة ان 
ال�شاح��ة الفنية مل تعد تعطي قيم��ة للموهوبن واأنها مل جتد 

من ي�شاعدها.
ن�رين اإمام

تن�ش��م لقائم��ة الفنان��ن الذي��ن واجه��وا معار�ش��ة اأهله��م 

لدخولهم جمال الفن، وف�رت ن�رين هذا املوقف بانتمائها 
لعائل��ة حمافظة تتم�شك بعادتها وتقاليدها، لكنها او�شحت 
ان املخرجة اإينا�س بكر جنحت يف اإقناع والدتها بامل�شاركة 

ببطولة م�شل�شل "حنان وحنن".
رمي م�شطفى

رمي  ك�شف��ت  الكلم��ات  به��ذه   " ل�شه��ور  قاطع��وين  "اهل��ي 
م�شطف��ى اأنه��ا عان��ت م��ن رف���س اأهله��ا دخوله��ا جم��ال 
التمثي��ل ب�شب��ب كونهم عائل��ة حمافظة ت��رى اأن الفن مهنة 
ل تنا�شبه��م ح�ش��ب و�شفها. وقالت:" اأهل��ي مل يرتاجعوا عن 
موقفهم اإل بعد م�شاهدة امل�شل�شالت التي �شاركت ببطولتها، 
ووقته��ا علموا اأنني ل ميك��ن اأن اأقدم �شيئًا ي�شيء يل اأو لهم، 

فاأنا اأرف�س اأدوار الإغراء احرتامًا لأهلي

نجوم رفضت عائالتهم دخولهم الفن.. 
من هم؟ وكيف كان رد فعلهم؟
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 بـ ٤٠٠ دوالر !

صالح الحمداني 

في أمان 
الله

ب��دًل م��ن بهذل��ة احلم��ل وال��ولدة، واإج��ازات 
الأمومة، و دوخة الذهاب اىل م�شت�شفيات الولدة 
باإن�شا���س الليايل، وحتم��ل تدخالت ومزاجات 
ال�شتعالم��ات، واملمر�ش��ات، والفرا�شات، ومن 

ثم الطبيبات!
وب��دًل م��ن دوخ��ة الإختي��ار ماب��ن اإ�ش��م خال 
الزوج��ة - ال��ذي تهي��م ب��ه حب��ًا واإ�شت�شه��د يف 
ريع��ان �شبابه - وما بن اإ�شم جد الزوج - الذي 
يعت��ربه عبقري زمانه - وبدًل م��ن لوم الزوجة 
عل��ى اإجنابه��ا للبن��ات فقط م��ن دون البنن، اأو 
حتم��ل تكاليف ولغوة زواج ث��اٍن للح�شول على 

ذكر يحفظ اإ�شم العائلة الكرمية من الزوال !
�شّنعت �ركة تويوتا موت��ور اليابانية ال�شهرية 
ر�شيع��ًا اآليًا بحجم كف الي��د، واأطلقت عليه اإ�شم 

)كريوبو ميني( !
وكريوب��و مين��ي ه��ذا - وبح�ش��ب فومين��وري 
كات��اوكا كبري مهند�شي ت�شميم��ه - يهتز قلياًل 
به��دف حم��اكاة ر�شي��ع جال���س مل يط��ور بع��د 
وترم���س عين��اه،  بالكام��ل،  الت��وازن  مه��ارات 
ويتكل��م بن��ربة �ش��وت عالي��ة كالأطف��ال. واإذا 
اأقدم��ِت على ���راءه مببل��غ )٣٩٢( دولراً فاإنك 
�شتح�شل��ن معه جمانًا على فرا�س ميكن تثبيته 

يف مكان و�شع الكوب يف ال�شيارة!
يعن��ي، ل��ن حتتاج��ن جلدته ك��ي ترع��اه اأثناء 
�شاعات الدوام، ولن ت�شطرين  لتحمل م�شاريف 
واإزعاج��ات احل�شان��ات، ولن حت�شب��ن ح�شابًا 

ملنية اأخوات الزوج، اهلل يحفظهن !
وم��ن البديه��ي - مب��كان - اأن �رك��ة تويوت��ا 
موت��ور �شتحّدث ه��ذا املوديل الفري��د بعد فرتة، 
ليخ��رج لن��ا )كريوبو ماك���س(، و�شيك��ون حتمًا 
بط��ول ذراع اليد، وميكن تثبيت��ه على الد�شبول، 
ول��ن يحت��اج اإىل حفاظ��ات، ول��ن يق��وم بك���ر 
الرميوت كونرتول يف كل اأ�شبوع، ولن يحتاج ل 
اإىل حلي��ب كيكوز ١ ول اإىل كيك��وز ٢. وبالتايل 
ل��ن ي�ش��ّدع راأ���س وزي��ر التج��ارة ال��ذي اإ�شرتى 
من�شبه باأعل��ى الأ�شعار، ثم �رب بوريًا معدًل، 
مل ت��رد تقاري��ر حلد الآن اإن كان ق��د �شحى منه 

اأم ل !
)كريوب��و دبل ماك�س( �شيكون حتمًا يف الأ�شواق 
يف العام القادم، اإذا جنح اأ�شالفه )كريوبو ميني 
و كريوبو ماك�س( يف الت�شويق ل�شالح الزوجات 
املحروم��ات م��ن الأموم��ة طبيعي��ًا اأو "خ�شي��ة 
اإمالق". وهذا الأخري اأعتقد �شيثبت على الكر�شي 

اخللفي لل�شيارة!
واإذا حال��ف احل��ظ الأخ )كريوب��و دب��ل ماك���س( 
ودخ��ل اإىل جمهورية العراق اجلدي��دة الفدرالية 
البايوم��رتي  بالت�شجي��ل  و�ُشم��ل  الد�شتوري��ة، 
للمفو�شي��ة العلي��ا امل�شتقلة لالإنتخاب��ات، فاإنه 
�شيمن��ح احل��ق يف اإع��ادة اإنتخ��اب الفا�شدي��ن، 
و�شيتمكن اأي�ش��ًا من التعبري عن اآرائه ال�شيا�شية 
بكام��ل احلري��ة، وميكنه امل�شارك��ة يف اإ�شتقبال 
ال�شيا�شي��ن الذي��ن �شيهب��ون هب��ة رج��ل واح��د 
مبنا�شب��ة  و�ش��ارع  وبي��ت  ح��اره  كل  لزي��ارة 
النتخاب��ات، وم��ن حقه حينئذ الهت��اف لهم اإن 

�شاء:
"علي وياك علي" اأو "عدنان ال�شمعه يطفيها" !

يف اأمان اهلل
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