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النجم اإلماراتي أحمد اجلسمي

جنوى كرم

أحمد الجسمي.. »عجيب غريب« في دبي
مفرح الشمري

بعد النجاح الذي حققته املسرحية 
االجتماعية الكوميدية »عجيب غريب« 
في عيد الفطر املاضي يستعد النجم 
اإلماراتي أحمد اجلسمي لتقدميها في 
إمارة دبي خالل عطلة عيد األضحى 
املبارك لتكون مبثابة »العيدية« التي 
يقدمه���ا ألهل دبي، بع���د ان جتولت 
املس���رحية ف���ي العديد م���ن مناطق 
العربي���ة املتحدة  اإلم���ارات  دول���ة 
ونال���ت استحس���ان م���ن حضرها 
للقضاي���ا االجتماعي���ة الهادفة التي 

تطرحها بأسلوب كوميدي بعيدا عن 
اإلسفاف.

ويأتي عرض املسرحية في دبي بعد 
ان تلقت اجلهة املنتجة لها دعوة من 
قبل مؤسسة دبي للفعاليات والترويج 
التجاري الت���ي خصصت العديد من 
األنش���طة الترفيهية والفنية ألهالي 

دبي في عيد األضحى املبارك.
واملس���رحية م���ن بطول���ة مرعي 
احلليان وموس���ى البقشي ومنصور 
الفيلي وعبدالرحمن الزرعوني واملمثل 
املصري نصر حماد، وصوغة ومروة 

راتب وأمل محمد باالضافة الى النجم 
أحمد اجلس���مي وت���دور أحداثها من 
خالل أسرة غريب وعائلته املكونة من 
زوجته وولده واقاربه الذين يقعون في 
مواقف كوميدية متنوعة من جيرانهم 

اآلخرين.
اجلدير بالذكر ان مسرحية »عجيب 
غريب« كانت في األصل عمال تلفزيونيا 
يناقش العديد من القضايا االجتماعية 
وح���از على متابعة كبي���رة من قبل 
املش���اهدين ومت حتويل���ه الى عمل 
مسرحي ملا يحمل من أهداف جميلة.

القاهرة ـ سعيد محمود
رفضت الفنانة اللبنانية جنوى كرم اقامة حفل في مصر كان 
مقررًا ان يقام في ميدان سوهو أول ايام عيد االضحى املبارك والذي 

قد اعلنت الشركة املنظمة للحفل عنه منذ فترة طويلة.
والغريب ان الشركة اعلنت عن احياء احلفل قبل ان تبلغ كرم 
نهائيا به، األمر الذي جعلها تعتذر عنه بس����بب ارتباطها بإحياء 

عدد من احلفالت سبق أن اتفقت عليها في عيد االضحى.
ومن جهة اخرى من املق����رر ان تصدر جنوى ألبومها اجلديد 
في اخلامس والعشرين من ديسمبر املقبل، وااللبوم سيكون من 

انتاج »روتانا«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
مير االعالمي نيشان 
بوقت عصي���ب جدا 
حيث نقلت والدته الى 
مستشفى الشرق منذ 
ارتفاع  يومني بسبب 
مفاج���ئ بضغط الدم 
ال���ى نزيف حاد  أدى 
في الدماغ مما استدعى 
دخولها بحالة طارئة 
الى العناي���ة الفائقة، 
وقد سارع عدد كبير 
من أصدقاء نيش���ان 
لزيارته والوقوف الى 
جانبه في املستشفى 
منهم الفنان فارس كرم 

واالعالمية نضال االحمدية وطوني س���معان وشربل ضومط من 
ش���ركة روتانا وغيرهم من االصدقاء املقربني لنيش���ان والعائلة، 
كما تلقى نيش���ان عددا هائال من االتصاالت من فنانني واعالميني 
زمالء م���ن جميع انحاء الوطن العربي منه���م راغب عالمة ويارا 
ومدير اعمالها امللحن طارق ابو جودة واالعالميني مارس���يل غامن 
وزافني قيومجيان، وكانت والدة نيشان قد دخلت الصيف املاضي 

املستشفى حيث اجريت لها عملية قلب مفتوح.
يذكر ان نيشان يطل من خالل برنامج »أبشر« على قناة ال� »أم 
بي س���ي« ويالقي برنامجه جناحا كبيرا ويتوقع ان تكون اصالة 

ضيفته بعد اجازة عيد االضحى.

ديمة الجندي:
ال أعرف شيئًا

عن »السرطان«

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنانة السورية دمية  نفت 
اجلندي شائعة إصابتها مبرض 
سرطان الثدي وش����فائها منه، 
وقال����ت: أنا بخي����ر وال صحة 
بتاتا لهذه الش����ائعات، مضيفة 
ان هذا األمر أحرجها وادخلها في 
دوامة طويلة مع أسئلة األصدقاء 
واألقارب. وأبدت اجلندي عتبها 
وانزعاجها من كيفية انتش����ار 
الش����ائعة حولها ونشرها في 
املواقع دون التأكد منها، وقالت 
انه منذ فترة اتصل بها صحافي 
من إحدى اإلذاعات احمللية ألخذ 
رأيها في حتقيق إذاعي نظمته 
التوعية  اإلذاعة حول ضرورة 
من مرض سرطان الثدي وأهمية 
الكش����ف املبك����ر والفحوصات 
الدورية مبناسبة حملة ملكافحة 
سرطان الثدي وقالت: كل ما في 
األمر أن����ي أبديت وجهة نظري 
وحتدثت عن رأيي في املوضوع 
بشكل عام، وأعتقد أن أحدهم لم 
يفهم اللقاء بش����كل جيد ونشر 
ذلك اخلبر اخلاطئ. وكانت إحدى 
الصحف العربية نش����رت خبر 
إصابتها وقال ان زوجها املخرج 
فراس دهن����ي وقف إلى جانبها 
ودعمها كثيرا خ����الل إصابتها 
الث����دي، ودعت كل  بس����رطان 
السيدات والفتيات إلى الفحص 
الدائم للكش����ف املبكر عن هذا 
املرض.  وقالت الفنانة في لقائها 
اإلذاعي: ال أعرف هذه املجلة، ولم 
أجر اي لقاء معها، كما أنني لم 

أصب بهذا املرض أبدا.

دمية اجلندي

نجوى كرم ترفض إحياء حفل في مصر

والدة نيشان إلى العناية الفائقة

اإلعالمي نيشان


