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عمرو دياب

بعد رحلة عالجها في أميركا ..
مرمي الصالح تعود للديرة 

 ثاني أيام عيد األضحى
مفرح الشمري
@Mefrehs

بعد رحلة عالج استمرت شهورا طويلة في 
احد املستشفيات األميركية تعود رائدة الفن 
الكويتي مرمي الصالح الى البالد بعد ان مّن 
اهلل عليها بالشفاء ثاني ايام عيد االضحى 

برفقة ذويها الذين رافقوها في هذه الرحلة 
العالجية.

وأكدت الفنانة القديرة مرمي الصالح من 
خالل تواصلنا معها من خالل »الوتساب« 

أنها بخير وعافية وانها مشتاقة كثيرا 
لديرتها واهلها الطيبني الذين كانوا يسألون 
عنها وهي في رحلة العالج متمنية الصحة 

والعافية للجميع.
يذكر ان الفنانة القديرة مرمي الصالح كانت 

تعالج في والية بوسطن األميركية من 
مرض سرطان الثدي من الدرجة الثانية، 

حيث ذهبت بداية على نفقتها ومن ثم 
تكفلت الدولة بعالجها لكونها رائدة من 

رواد الفن الكويتي، حيث قرر األطباء اجراء 
جراحة لها تكللت بالنجاح لتدخل بعدها في 

مرحلة العالج الثانية وهي مرحلة العالج 
الكيماوي لوقف انتشار املرض.

»األنباء« حتمد اهلل كثيرا الذي مّن علينا 
بشفاء فنانتنا القديرة مرمي الصالح، متمنية 

لها الصحة والعافية لتمتعنا بأعمالها 
مرمي الصالحالدرامية القيمة.

أكدت أن جتربتها في مسلسل »قلوب« أرهقتها

جنالء بدر لـ »األنباء«: لست ممثلة إغراء وجرأتي ال تعني التعري
أتعرى، فهذا مرفوض متاما، 

وال اقبل االبتذال.

كيف ترين الضجة التي 
أثيرت حول مشاركتك 

مؤخرا في مسلسل »قلوب«؟ 
٭ الضج���ة مفهوم���ة ألن 
املسلسل ناقش قضايا جريئة 
وحقيقية، لكن هذه النوعية 
من املسلسالت الطويلة والتي 
تتعدى حلقاتها ال� 60 حلقة 
كما حدث في »قلوب« تصيب 
املمثل باإلرهاق، وأنا أصبت 
بتعب شديد، ولذلك رفضت 
املشاركة في أكثر من مسلسل 
طويل، رغم أنها أثبتت جناحا 

مع الناس.

أخيرا كيف ترين املنافسة 
في الدراما هذا العام؟ 

٭ بالطب���ع كانت شرس���ة 
وظهرت من خاللها فنانات 
كثي���رات لكنني ال أحب أن 
أحرق نفس���ي وأمتهل في 

اختيار أدواري.

والقصة من روائع األدب التي 
نش���رت مؤخرا وأتوقع ان 
يثير عرضها ضجة كبرى.

ماذا عن دورك في فيلم 
»قدرات غير عادية« مع 

املخرج داوود عبد السيد؟
٭ فيلم مختلف وسعادتي 
بالعمل مع داوود عبدالسيد 
ال يعادلها سعادة، خصوصا 
وانه مخرج كبير وقادر على 
ان يضيف الى كل فنان يعمل 
معه، والفيلم سيعرض في 
املوسم املقبل، وأنا ال أحب ان 
اكشف عن دوري فيه طبقا 

لتوجيهات املخرج.

هل يسعدك توصيفك بفنانة 
إغراء؟ 

٭ »ترد بحدة« لست فنانة 
اغراء ولم أقدم أي دور حتى 
اآلن فيه اغراء، وال اقبل ان 
أصنف كفنانة اغراء جلرأتي 
في احلديث، أنا أحب هذا الفن 
لكن ليس مقياسه عندي أن 

عشقت« وما مضمونه؟ 
٭ عم���ل مختل���ف عن كل 
املوضوعات وهو بطولتي مع 
أمير كرارة وداليا مصطفى 
ومنذر رياحنة وأحمد زاهر 
وم���ن تأليف هش���ام هالل 
وإخراج مرمي احمدية، وقد 
كان مقررا عرضه في رمضان 
املاضي لكن عدم االستقرار 
على مسألة تس���ويقه هو 
ما أدى ال���ى تأجيل عرضه 
حتى اللحظة، وتدور أحداثه 
حول حسن، الذي يسافر عن 
حبيبته ورد، مما يصيبها 
بحالة من الغيبة عن الوعي، 
ويتعاطف معها طبيب شاب 
من قاطن���ي املدينة وتدور 
أحداث���ه بعد ذل���ك مع ورد 

وعالقاتها وحياتها.

هل يضيف إليك »أنا 
عشقت«؟ 

٭ طبعا وأنا أتعمد مؤخرا ان 
اختار أعمالي وأنتقي أدواري 
رغم كثرة ما يعرض علي، 

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز 

جنالء بدر فنانة من نوع 
خاص جدا، اختارت طريقا 
صعبا في الفن والظهور وهو 
طريق اجلرأة، لذلك الحقتها 
الشائعات، مرة بدور مثير 
وأخرى بشائعة حادة، وهذه 
األدوار وهذه الش���ائعات ال 

اصل لها في الواقع.
انتهت جنالء مؤخرا من 
بطولة فيل���م »قدرات غير 
عادية« م���ع املخرج داوود 
عبد الس���يد، كم���ا تواصل 
تصوير دورها في مسلسل 
»أنا عش���قت« م���ع الفنانة 
داليا مصطفى، عالوة على 
الضجة التي التزال مستمرة 
حول دورها في مسلس���ل 
»قلوب«، وم���ن هنا جاءت 
فرص���ة محاورة جنالء بدر 
للتعرف على خطواتها الفنية 

وأعمالها، فإلى التفاصيل:

جنالء بدربداية.. ماذا عن مسلسل »أنا 

»األنباء« تنشر صوراً حصرية حلفل زواجها وشهر العسل

صفاء رقماني بطلة مسلسل »أعيدو صباحي« تدخل  القفص الذهبي
منها، فيكون علي في احلالتني 

االعتذار.

بلغنا انك اعتذرت عن تصوير 
فيلم سينمائي بعنوان »صدى« 
مع املخرجة كريستني شحود؟ 

٭ اعتذرت ألسباب خاصة.

وما هذه االسباب حتديدا؟
٭ »بعد تردد«، صراحة بسبب 
تدني األجر علما انني استعد 
لتصوير فيلم سينمائي جديد 
معه����ا، كريس����تني صديقتي 
وعزي����زة ج����دا عل����ى قلبي 
و»االختالف في الرأي ال يفسد 

للود قضية«.

شاهدناك بأعمال خليجية 
وأردنية ترى ما السبب؟ هل 
الدراما السورية لم تستوعب 

طاقتك؟
٭ ال أب����دا، لقد كان دوري في 
مسلس����ل »رصاص����ة رحمة« 
بطولة مطلقة، وهو من األدوار 
اجلميلة واجلديدة على الدراما 
اخلليجية، وسررت بالوقوف 
أم����ام عدد كبير م����ن الفنانني 
اخلليجيني، وأنا شخصيا أحب 
األعمال الدرامية املشتركة ألنها 
الفنان خبرات فنية  تكس����ب 
جديدة، خاصة ان املخرج كان 
منير الزعبي، واحببت التجربة 
معه، ومن أهم تل����ك األعمال 
الوراق« عن  مسلسل »أوراق 
شخصية اجلاحظ، ومسلسل 
»العدول« في عمان، وشاركت 

أيضا في أعمال بدوية.

مسلسل »نيولوك« شاهدناه 
على قناة سورية دراما حاليا. 

ترى ماذا أضاف لك هذا العمل؟
العب دور إحدى موظفات  ٭ 
صالون احلالقة النسائي الذي 
جتري في����ه األحداث، وعددت 
تلك األسباب شارحة كل حالة 
بالق����ول: »إما أن تعرض علي 
أدوار قوية ومهمة وتكون األجور 
املادية متدنية، وهذا ال يناسبني 
باملطلق«، وإما أن تعرض أدوار 
غير مالئمة ومسلسالت ال هدف 

٭ طبع����ا عش����نا قص����ة حب 
اعتبرها من أجمل أيام حياتي 
على اإلط����الق، ومن هنا فكرت 
أن أت����وج هذا احل����ب الصافي 

بالزواج.

ترى أين قضت رقماني شهر 
العسل؟

٭ على شواطئ مدينتي اجلميلة 
طرطوس، وعدت من شهر احلب 
وأمتنى ان تعيش كل فتاة حياة 

سعيدة.

االختيار؟
٭ عندما وجدت الشاب املناسب 
الذي اقتنعت به، ويستحق ان 
يحصل على ما اكتنزه بداخلي 
من حب واحترام قررت وضع 
حد حلياة العزوبي����ة، وإنني 
اعتبر راغب هو احلضن الدافئ 
المني وأماني ومسيرتي في هذه 

احلياة.

هل عشت وراغب قصة حب 
قبل الزواج؟

دمشق – هدى العبود

فنانة معتقة، تعرف كيف 
تصل إلى قلوب املشاهدين، من 
خالل نظرات عيون مملوءة باحلب 
واحلزن والكبرياء، قدمت أعماال 
متنوعة وعديدة، تركت بصمة 
في مس����يرتها الفنية، وذكرى 
جميلة لكل من ش����اهد أعمالها 
على مساحة الوطن العربي، إنها 
الفنانة صفاء رقماني بطلة قصة 
حب حقيقية وواقعية عنونت 
»اعيدو صباحي« قاسمها دور 
البطولة املطلقة الفنان الكبير 

فراس إبراهيم.
»األنب����اء« التق����ت رقماني 
صاحبة املواهب املتعددة في مجال 
الفن والتصميم واإلكسسوارات، 
وبدانا معها من دخولها القفص 
الذهبي، حيث اقامت حفل زفاف 
ضخما في صالة دمشقية بأرقى 
أحياء دمشق حتديدا في صالة 
»التينوم« على فارس أحالمها 
راغب عزام املصور التلفزيوني، 
وحضرت »األنباء« حفل الزفاف 
مع وس����ائل إعالم وفضائيات 
عربية، وحضر احلفل مقربون 
وزم����الء م����ن الوس����ط الفني 
تقدمهم املخرج يوس����ف رزق 
وزوجت����ه، والنجم����ة إمارات 
رزق وزوجها املطرب حس����ام 
جنيد ومهند قطيش واملخرجة 
كريستني شحود وآخرون.. والى 

التفاصيل:

»األنباء« باركت للفنانة رقماني 
خطوتها هذه وسألتها عن كيفية 

صفاء رقماني وراغب عزام

لقطة لصفاء وزوجها اثناء حفل الزفاف .. في شهر العسل

للمرة األولى في الشرق األوسط يتصدر 
»الهضبة« عمرو دياب املرتبة رقم 1 

بفئة موسيقى »العالم« على قوائم مجلة 
» بيلبورد« الشهيرة بألبومه اجلديد 

» شفت األيام«، وبذلك يعد عمرو دياب 
هو الفنان األول والوحيد على مستوى 
الشرق األوسط الذي يصل على رأس 

قوائم »بيلبورد«.
ويضم »شفت األيام«، حسب »اليوم 

السابع« املصرية، 11 أغنية هي: »شفت 
األيام« من كلمات الشاعر تامر حسني 

وأحلان شادي حسن وتوزيع عادل 
حقي، »جماله« كلمات تامر حسني، أحلان 

شادي حسن، توزيع أسامة الهندي، 
»وهتبتدي احلكايات« كلمات تامر حسني 

وأحلان تامر علي وتوزيع عادل حقي، 
و»أنا مش أناني« من كلمات تامر حسني 

وأحلان إسالم زكي وتوزيع أسامة 
الهندي، و»نعيش« كلمات تامر حسني 

وأحلان أحمد حسني وتوزيع عادل حقي، 
و»مش جديد« كلمات الشاعر الراحل 

مجدي النجار وأحلان خليل مصطفى 

وتوزيع أسامة الهندي، و»ساعة الفراق« 
كلمات تامر حسني وأحلان إسالم زكي 

وتوزيع عادل حقي، و»جانا« كلمات 
تامر حسني وأحلان عمرو دياب وتوزيع 
أسامة الهندي، و»كان كل حاجة« كلمات 

أحمد شتا، وأحلان أحمد الناصر وتوزيع 
أسامة الهندي، »أيوه اتغيرت« كلمات 

تامر حسني وأحلان إسالم زكي وتوزيع 
عادل حقي، و»أهو ليل وعدى« كلمات 
مجدي النجار وأحلان خليل مصطفى 

وتوزيع عادل حقي.

عادل إمام »أستاذ« بـ 5 ماليني دوالر

هند صبري تنفي غضبها  
من فريق عمل »اجلزيرة 2«

دموع ليلى في عزاء والدها الروحي

صور ألبوم بطمة تصدم جمهورها

تعاقد عادل إمام رس����ميا مع شركة »سينرجي« ألداء 
بطولة مسلسل »أستاذ ورئيس قسم« في رمضان املقبل 
مقابل خمس����ة ماليني دوالر. بذلك، يظل »الزعيم« النجم 

املصري األعلى أجرا في الدراما التلفزيونية.
وذكر موقع »أنا زهرة« أن صاحب الشركة املنتج تامر 
مرسي اس����تجاب لطلبات إمام، خصوصا أن هذا العمل 
س����يكون التعاون الرابع معه بعد »فرقة ناجي عطااهلل« 
و»العراف« و»صاحب الس����عادة«. ووقع االختيار على 
وائل إحسان إلخراج املسلسل نتيجة انشغال رامي جنل 
عادل إمام بإخراج مسلسل »الشهرة« لعمرو دياب. هكذا، 
ستكون املرة األولى التي يتخلى فيها رامي عن والده بعدما 
أخرج له املسلسالت الثالثة األخيرة. ومن املقرر أن يبدأ 
وائل إحس����ان ترشيح األبطال املشاركني في العمل خالل 
األيام القليلة املقبلة. كما ستقام جلسات عمل بني النجم 
املصري واملؤلف يوسف معاطي ملتابعة كتابة املسلسل 

الذي يعتبر الرابع إلمام مع يوسف معاطي.

بعد الشائعات التي طالت الفنانة هند صبري بخصوص 
غضبها من فريق عمل فيلم »اجلزيرة« 2 الذي تش����ارك 
في بطولته، بسبب طرح امللصق الدعائي للفيلم من دون 
صورتها رغم أنها البطلة النسائية في العمل، ردت صبري 
حسب موقع »نواعم« على الشائعات عمليا بطريقة غير 
مباشرة عبر حسابها على موقع »فيسبوك«، فنشرت عبر 
صفحتها عدة صور لها من الفيلم باإلضافة إلى امللصق 
الدعائي ال����ذي يجمعها بباقي أبطاله. هذا ومن املقرر أن 
يطرح الفيلم مطلع الشهر املقبل ضمن موسم عيد األضحى 
املبارك بعد فترة تصوير اس����تمرت عدة أش����هر وتكلفة 
انتاجية جتاوزت 20 مليون جنيه، وتسري توقعات بأن 

هذا الفيلم سيتصدر شباك التذاكر خالل موسم العيد.

لم تستطع النجمة املصرية ليلى علوي متالك دموعها 
خالل حضورها عزاء املخرج الراحل سعيد مرزوق، فبكت 
بشدة خالل تعزية أسرته. ومن املعروف أن عالقة قوية 
جتمع علوي واملخرج الراحل. قدمت معه أبرز أفالمها في 
السينما املصرية »املغتصبون« وتعتبره والدها الروحي 
له����ا، وكانت حترص على زيارته في املستش����فى خالل 
فترة مرضه. ولم يش����هد العزاء نفسه حضور عدد كبير 
من الفنانني واقتصر على جنوى فؤاد، ودنيا عبدالعزيز 

ولقاء اخلميسي، ونهال عنبر وحسني فهمي.

يبدو أن محطة »أم بي سي« تعمل على قدم وساق من 
أجل إصدار ألبومات مش����تركي برنامج »أراب آيدول« مع 
اقتراب موعد الس����هرات املباشرة للبرنامج، التي تنطلق 
بداية الشهر املقبل. وبعد موجة محمد عساف والتحضيرات 
لأللبوم اجلديد، لم يب����ق وقت طويل حتى إعالن »ام بي 
سي« أو بالتينوم ريكوردز عن قرب إصدار ألبوم الفنانة 
املغربية دنيا بطمة، التي تخرجت في املوس����م األول من 
البرنامج وحصلت على املرتبة الثانية أمام املصرية كارمن 

سليمان. 
وفيما تعمل دنيا، منذ تخرجها في برنامج »أراب آيدول« 
على إتقان اللهجة اخلليجية، وحتى ارتباطها مبحمد الترك 
الذي مهد لها الطريق في عملها ودخولها س����احة الغناء 
اخلليجي من أبوابها الواسعة، لكن الصور اخلاصة بغالف 
األلبوم، التي نشرتها »بالتينوم ريكوردز« صدمت املتابعني 
الذين لم يتعرفوا إلى دنيا، بعد تغيبرات كثيرة طرأت على 
شكلها وجعلتها أجمل بكثير من بداياتها قبل ثالث سنوات 

في البرنامج الشهير.

عادل امام

هند صبري

ليلى علوي في عزاء املخرج الراحل سعيد مرزوق

من صور ألبوم دنيا بطمة اجلديد

ألول مرة في الشرق األوسط .. عمرو دياب األول على قوائم » بيلبورد«


