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القاهرةـ  إيالف: أكدت الراقصة 
دينا أن أكبر ظلم في حياتها هو 
الڤيديو الذي انتشر عام 2002 على 
أقراص مدمجة وهي متارس حياتها 
الطبيعية مع زوجها السابق رجل 
األعمال حسام أبوالفتوح، مشيرة 
إلى أنها لم تشاهده، ألنه ال توجد 
ســـيدة تريد مشاهدة نفسها في 

هذا املوقف.
وقالت دينا فـــي حوارها مع 
اإلعالميـــة منى احلســـيني في 
برنامج »حوار صريح جدا«، ان 
الـ »سي دي« مت نشره بعد طالقها 
منه بـ 12 عاما، مشيرة إلى أنها 
ظلت متزوجة منه ملدة عام ونصف 
العام في الســـر، نظرا ألنه كان 
متزوجا وقتها، معربة عن رضاها 
باحلكم الذي صدر ضده باحلبس، 
نظرا ملا فعله من أشياء تخالف 

حقوق الزوجية.
وشددت على أن أسرتها كانت 

تقف إلـــى جوارها وتســـاندها 
فـــي هذه األزمة التـــي اعتبرتها 
ان  األسوأ في حياتها، موضحة 
أسرتها كانت على علم بالزواج، 
معترفة في الوقت نفســـه بأنها 
أصيبت بحالة اكتئاب شـــديدة، 
واضطرت إلى تناول األدوية من 
أجل إيقـــاف دموعها التي كانت 

تنهمر باستمرار.
ولفتت إلى أن الهجوم عليها 
عندما شاركت في حملة تنشيط 
الســـياحة أمر غير مقبول، ألن 
اجلميع يعرف جيدا أن 75% من 
الســـياحة في مصر تعتمد على 

الغناء والرقص.
النقـــاب عن  وكشـــفت دينا 
محاوالتها االنتحار مرتني، األولى 
عندما انتحر أول خطيب لها، وكان 
عمرهـــا وقتها 15 عاما، والثانية 
وهي فـــي عمر الـ 18 عاما عندما 

أصيبت مبلل من حياتها.

القاهرةـ  إم.بي.سي: أكدت 
الفنانة املصرية احملجبة سهير 
رمزي أنها تخجل من نفسها 
وتعيش في حالة من احلزن 
والندم كلما رأت مشـــاهدها 
املثيرة فـــي أفالمها القدمية، 
كما أبدت ندمها الشديد ألنها 
ضحت باألمومة بسبب أنانيتها 
وحبها للشهرة والنجومية.

وفيما أوضحت أنها تعلمت 
أمور دينها بعد ارتداء احلجاب 
على يد الشيخ الراحل محمد 
متولي الشعراوي الذي كان 
يخفف عنهـــا دائمـــا، نفت 
انتقادها  الوقت نفســـه  في 
الفنانة صابرين  لزميلتهـــا 
الباروكة  لقيامها باستخدام 

في التمثيل. وقالت ســـهير ـ في مقابلة مع برنامج »السؤال 
األصعب« على قناة »نايل اليف« ـ »لقد ضحيت باألمومة من 
أجل الفن والنجومية والشـــهرة، وال أعرف كيف فعلت ذلك 

الشيء، ودائما أندم على هذا 
األمر وألوم نفسي دائما كلما 

أفكر فيه«.
وأضافت »أنانيتي وصلت 
إلى أني فضلت سهير رمزي 
الفنانة املشـــهورة على األم 
رغم أني أعشق األطفال، لكن 
الدنيا غرتني وأنا أدفع حاليا 
ثمن أخطائي«، مشـــيرة في 
الوقت نفسه إلى أنها سعيدة 
باجليل احلالي من الفنانات 
ألنهن يعملن ويعشن حياتهن 
الطبيعيـــة من خالل الزواج 

واإلجناب.
واعتبرت سهير رمزي أن 
فيلم »املذنبون« الذي عرض 
فـــي الثمانينيات من أســـوأ 
أفالمهـــا، رغم أنها حصلت على جائزة عن دورها فيه، الفتة 
إلى أنها تغضب من نفســـها كلما عرض هذا الفيلم، رغم أنه 

كان نقلة في تاريخها الفني وقتها.

دينا: حاولت االنتحار مرتين.. و»سي دي« غرفة نومي.. ظلم سهير رمزي: أخجل من مشاهدي.. و»المذنبون« أسوأ أفالمي

مقاضاة كاظم الساهر وآمال ماهر
لتهربهما من دفع مستحقات نقابية في األردن

نص »باص« البحرين 
»مرفوض« في الكويت

عناصر املهرجان فيها«.
الى ان  وأشـــار اخلطيـــب 
»محامي النقابة يقوم باستكمال 
جميع األوراق لتقدمي الدعوى 
ضـــد إدارة املهرجـــان وكاظم 
الســـاهر وآمـــال ماهـــر خالل 
األســـبوع اجلـــاري وتعميم 
اسميهما على جميع الشركات 
لـــم يصوبا  األردنيـــة بأنهما 

أوضاعهما في النقابة«.
وكانت آمال ماهر أحيت حفل 
افتتاح املهرجان في الـ 30 من 
يونيو بعنـــوان »حتية إلى أم 
كلثوم« غنـــت خالله باقة من 
أغنيات كوكب الشرق، كما أحيا 
كاظم الساهر حفال في 18 يوليو 

املاضي.

ان  الى  الفنانني  داعيا هـــؤالء 
»ينتبهوا ويحرصوا على قيمتهم 

االعتبارية وتصنيفهم«.
وأكـــد اخلطيـــب ان »إدارة 
املهرجـــان لم تراجـــع النقابة 
من أجل تسوية أوضاع جميع 
الفنانـــني الذين شـــاركوا في 
مهرجـــان األردن ما اســـتدعى 
الطلب من احملامي ومستشار 
النقابة القانوني رفع دعوى ضد 
إدارة املهرجان والذين عملوا فيه 
ومنهم كاظم الساهر وآمال ماهر 
باعتبار ان ذلك تهرب من دفع 
مستحقات نقابية وبتشجيع من 
ادارة املهرجان التي رمبا تأكد 
أنها ليست مؤهلة إلقامة مثل 
هذه احلفالت والتي لم تكتمل 

عمـــان ـ أ.ف.پ: قال نقيب 
الفنانـــني األردنيـــني حســـني 
اخلطيب أمس ان النقابة سترفع 
دعـــوى قضائية ضـــد الفنان 
العراقي كاظم الساهر واملغنية 
املصرية آمـــال ماهر لتهربهما 
من دفع مستحقات مالية جراء 
مشاركتهما في مهرجان األردن 

الدولي.
وقال اخلطيب لوكالة فرانس 
الفنانني  برس »لـــدى نقابـــة 
األردنيني قانون يتم مبوجبه 
استيفاء رسوم ممارسة املهنة 
من كل فنان ميارس العمل الفني 
باألردن بان يقوم بتســـديد ما 
يترتب عليه من التزامات آنية 
لنقابة الفنانـــني، وهذا ما هو 
معمول به فـــي الدول العربية 

األخرى«.
انه »بالنســـبة  وأوضـــح 
لكاظم الساهر وآمال ماهر فقد 
خاطبتهما إدارة املهرجان أكثر 
من مرة ولم يتم التجاوب، بل 
على العكس فقد عرضا علينا 
عقودا مببالغ غيـــر مقنعة«، 
مشيرا الى ان »للنقابة احلق في 

تقدير قيمة العقد ألي فنان«.
الشديد  وأضاف »لألســـف 
هناك بعض الشركات ومتعهدي 
احلفالت يقدمون للنقابة عقود 
فنانني غير حقيقية باألرقام«، 

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد يقلد القصيبي الوشاح األميري تقديرا ملواقفه من القضية الكويتيةالراحل في احدى أمسياته التي اقامها في الكويت

الراحل د. غازي القصيبي خالل مشاركته في مؤمتر جدة االقتصادي عام 2008

كاظم الساهر آمال ماهر

سهير رمزي

دينا

دافع عن القضية الكويتية عام 1990 واستحق الوشاح األميري

ورحل سفير الشعراء.. غازي القصيبي

شقة في مدينة القاهرة، وسط 
أجواء فكرية وسياسية عاصفة 
بتوجهات فكرية مختلفة لكل 
لهــــم بطوالتهم  منهم وتكون 
اخلاصة مع تلك األحداث. وكانت 
الرواية ممنوعة في السعودية 

إلى وقت قريب.
وأما روايته »دنسكو« فقد 
كتبها بعد فشــــله فــــي الفوز 
مبنصــــب مديــــر منظمة األمم 
املتحــــدة للثقافــــة والعلــــوم 
»اليونسكو« عام 1999، وتتناول 
قصصا لعدة مرشحني للمنظمة 
من قارات مختلفة، حيث وعد 
القصيبــــي، أثنــــاء ترشــــحه 
للمنصــــب بكتابة رواية إذا لم 
يفز، وهو األمر الذي أوفى به.

وترسم روايته »سبعة« التي 
صدرت فــــي عام 2003 صورة 
ساخرة للواقع العربي،  ممثلة 
في سبع شخصيات يختلفون في 
أفكارهم وأعمالهم ويتشابهون 
في الركض خلف سيدة واحدة 
تعمل مقدمة لبرنامج تلفزيوني، 
حيث يقعــــون ضحية لها في 

نهاية املطاف.

الكتابيـــة  مـــن املشـــاركات 
واحملاضرات وغيرها.

ومــــن مؤلفــــات د.غــــازي 
القصيبي في الشعر: »صوت 
من اخلليج«، »األشج«،  «اللون 
عن األوراد«، »أشعار من جزائر 
اللؤلؤ«، »سحيم«، و«للشهداء«، 
الرواية: »شقة احلرية«،  وفي 
»العصفورية«، »سبعة«، »هما«، 
»سعادة السفير«،  »دنسكو«، 
»سلمى«، »أبو شالخ البرمائي«، 
»اجلنية«، وفي الفكر: »التنمية«، 
»األســــئلة الكبــــرى«، »الغزو 
الثقافي«، »أميركا والسعودية«،  
النبوية«،  الســــنة  »ثورة في 

»حياة في اإلدارة«.
ورغــــم أن كثيــــرا من كتب 
القصيبي أحدثت ضجة أوقات 
صدورهــــا فــــإن الروايات هي 
التي حظيت بالنصيب األكبر 

من الضجيج واملنع.
وكانت أولى رواياته »شقة 
احلرية« التي صدرت عام 1994، 
العربي  الشباب  وحتكي واقع 
الفترة )1948 - 1967(،  خالل 
حيث يعيش أبطال الرواية في 

وتقلد القصيبي مناصب 
حكومية عديدة، منها وزارة 
الصحـــة وامليـــاه والكهرباء 
والعمل، إضافة إلى عمله سفيرا 
للملكة العربية السعودية في 

عدد من الدول.
وكان وزير الثقافة واإلعالم 
السعودي د.عبدالعزيز خوجة 
قال نهاية الشهر املاضي إنه 
أصدر توجيها بإتاحة جميع 
مؤلفات وزير العمل السعودي 
األديب د.غـــازي القصيبي، 
موضحا أن القصيبي صاحب 
إســـهامات كبيـــرة في خدمة 
الوطـــن وليس من الالئق أن 
ال يتوفـــر نتاجه الفكري في 

املكتبات السعودية.
يشار إلى أن الكثير من كتب 
القصيبي لم تتم إجازتها من 
قبل رقابة املطبوعات لدخول 
الســـعودية، فيما عرف عنه 
تندره بذلـــك وترديده الدائم 
بأن املنع يخدم العمل األدبي 

ويزيد شهرته.
ولغـــازي نحـــو 20 كتابا 
وروايـــة، فضال عن كم كبير 

على مهامه الرســـمية كوزير 
للعمل الســـعودي، هو أديب 
وقاص وشاعر وله منشورات 

عديدة.
أيامه  القصيبـــي  وقضى 
األخيرة في مستشـــفى امللك 
فيصل التخصصي في الرياض 
قبـــل أن توافيـــه املنية إثر 
اليومني  تدهور حالته خالل 

املاضيني.
وعانـــى الوزيـــر غـــازي 
القصيبي املرض وسافر للعالج 
في الواليات املتحدة األميركية 
وعاد مؤخرا ومكث فترة في 
البحرين في قصره إال انه عاد 
إلى اململكة وتدهورت حالته 
وادخل مؤخرا مستشفى امللك 

فيصل التخصصي.
وكان مـــن املقـــرر خروج 
القصيبي قبل شهر رمضان 
والعـــودة الـــى منزله ولكن 
الفريق الطبي أجل ذلك ملتابعة 
حالته الصحية عن قرب، وأبقى 
الفريق الطبي على قرار منع 
الزيارة عـــن القصيبي خالل 

األيام املاضية.

الريـــاض ـ وكاالت: غّيب 
املوت صوت الشاعر العمالق 
د.غـــازي القصيبي عن عمر 
يناهز الـ 70 عاما بعد معاناة 
مع مرض عضال، ليترك وراءه 
إرثا أدبيا زاخرا لشاعر وروائي 
جمع الديبلوماسية والسياسية 

واألدب في قلب واحد.
في العام 1990 حتول الشاعر 
القصيبي لصوت شعري داعم 
لقضية الكويت إبان االحتالل 
العراقي الغاشم وكتب عشرات 
القصائد دفاعا عن الكويت، وفي 
العام 1992 استقبل القصيبي 
في الكويت احملررة استقبال 
األبطال ومنحه ســـمو األمير 
الراحل الشـــيخ جابر األحمد 
الوشاح األميري تقديرا لدوره 
في دعم القضيـــة الكويتية، 
وأقام القصيبي عددا كبيرا من 
األمسيات الشعرية في الكويت 
أبرزها تلك التي أقامها في العام 
1992 بعد التحرير والتي شهدت 
حضورا جماهيريا لم تشهده 

أي أمسية في الكويت.
عـــالوة  ود.القصيبـــي، 

مفرح الشمري
علمت »األنبـــاء« ان جلنة 
اجـــازة النصـــوص التابعـــة 
الوطنـــي للثقافة  للمجلـــس 
والفنون واآلداب الذي يرأسها 
د.محمد مبارك بالل »رفضت« 
نـــص مســـرحية »البـــاص« 
التي من املفترض  البحرينية 
عرضها في »الكويت« اول ايام 
عيد الفطر بعد ان عقدت فرقة 
مسرحية جلجامش البحرينية 
مؤمترا صحافيا االثنني املاضي 

خاصا بذلك!
وكشفت املصادر ان سبب 
رفض نص املسرحية من قبل 
انه نص  اللجنة هـــو  اعضاء 
معقد وغــير مفهوم ويحمل بني 
طيــاته الكثير مـــن االســـاءة 
لدولـــة خليــجية شـــقـــيقة 
خاصة ان النص مأخـــوذ عن 
قصص تشـــيكوف ومحـــمد 

املوصللي!
واســـتغربت املصادر عقد 
البحرينية  فرقة »جلجامش« 
مؤمتـــرا صحافيـــا بالكويت 
لالعالن عن عرض املسرحية 
على خشـــبة مسرح اجلمعية 
الطبية باجلابرية قبل ان يصل 

اليهم كتاب اللجنة!
يذكر ان مسرحية »الباص« 
الذوادي  من اخـــراج نضـــال 
وشاركت في مهرجان املسرح 
العربـــي 2009 بتونس ونالت 

استحسان جلنة التحكيم.


