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 حسين المهدي يطلب الزواج من «شوجي» على الهواء في «أبشر»

  عبدالحميد الخطيب
  كعادته دائما يحاول االعالمي 
نيشان تقدمي كل ما هو جديد 
ومتميز من االفكار والتي حتظى 
بنسب مشاهدة عالية اينما حل، 
ومن خـــالل برنامجه الناجح 
«أبشر» الذي يبث عبر شاشة 
«mbc» استعرض مهاراته في 
ايجـــاد فقرات جديـــدة ولعل 
ابرزها هي االمنيات التي يجب 
على ضيف احللقة ان يحققها 
امام اجلمهور، وفي حلقة مساء 
امس االول كان الفن الكويتي 
واخلليجي حاضرا من خالل 
الفنانة املبتســـمة شـــجون 
الهاجري والتي اثبتت ان لكل 
مقـــام مقاال فكانـــت متحدثة 
وفكاهيـــة القصـــى درجة ما 
جعل اجلمهـــور يتفاعل معها 
بصـــورة كبيـــرة على عكس 

الفنانني من سنها،  عادته مع 
البداية عن  حيث حتدثت في 
النجومية مرجعة وصولها اليها 
لعفويتها في االداء وابتعادتها 
عن التصنع وكذلك الستفادتها 
من مشاركتها النجوم الكبار في 
اعمالهـــم الفنية وهم بدورهم 
ال يبخلـــون عليها بالتوجيه، 
مستذكرة نصائح الفنان الكبير 
الراحل غامن الصالح وموجهة 
شكرها الى الكاتبة فجر السعيد 

التي ساعدتها في بدايتها.
  وعندما سألها نيشان عن 
الفتاة  سبب اختيارها الدوار 
«املسترجلة» اكدت انها تعشق 
الفن لدرجة اجلنون، لذلك ال 
تضع لنفسها حدا معينا وامنا 
تدخل كل االدوار التي تستفزها، 
وقالت: الفـــن ليس له حدود 
وقد جســـدت هذا الـــدور في 

مسلسل «عديل الروح» و«دنيا 
القوي» وقد حظيت بنجاح كبير 

عنهما.
  وأشادت شجون بالسندريال 
حليمة بولند، ووصفتها بانها 
اعالمية من طراز فريد وقدمت 
شكال واســـلوبا مختلفني عن 
االخريـــن، مشـــددة على انها 
ترفض أي نقد يتناول احلياة 
الشخصية للفنان، متمنية ان 
تصل الى العاملية من خالل افالم 
سينمائية ضخمة في هوليوود 

او بوليوود.
  هذا وقد اوضـــح عدد من 
الفنانني ان شـــجون وصلت 
لنجوميتهـــا بإخالصهـــا في 
عملها وبأســـلوبها الراقي في 
التعامل مع اآلخرين، ومن هؤالء 
الفنانني منى شداد، مرام، بثينة 
الرئيسي، حمد اشكناني، حمد 

العماني، وفاطمة الصفي.
  وفـــي نهاية احللقة حققت 
شجون أمنيتها ومثلت مشهدا 
من الفوازير التي قدمتها الفنانة 
هدى حسني، مؤكدة لنيشان أنها 
غير مرتبطة عاطفيا، ولكنها 
فوجئت بتقرير مصور يعرض 
علـــى الهواء للفنان حســـني 
املهدي يطلـــب منها أن حتقق 
أمنيته وتوافـــق على الزواج 
منه خصوصا انه طلب يدها 
نحو ثالث مرات وهي ترفض، 
فلم تتمالك نفسها من الضحك 
قائلة: «تعال يا حسني مر بيتنا 

ونتفاهم».
  يذكر ان شجون غنت أثناء 
احللقة لنجوى كرم وعبداملجيد 
عبـــداهللا، ملمحـــة الـــى انها 
تعشـــق صوتيهما وتتابعهما 

باستمرار. 

 تقدم لها ثالث مرات وقالت له «مر بيتنا ونتفاهم»

 اإلعالمي نيشان حسني املهدي يطلب شجون للزواج وفي اإلطار وهي ضاحكة .. أثناء البرنامج

 عمرو دياب

 ايناس الدغيدي 

 عمرو دياب يودع ٢٠١٠ في سورية
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

  بعد فشـــل حفل رأس الســـنة العام املاضي في بيروت، يحيي النجم عمرو 
دياب في العاصمة الســـورية دمشـــق احلفل األضخم في الشرق األوسط لليلة 
رأس السنة في فندق مطار دمشق الدولي. واحلفل برعاية إذاعة العربية ومجلة 
ليالينا، وتتراوح تذاكر احلفل بني ١٥٠٠٠ و١٢٥٠٠ ليرة سورية (حوالي ٢٨٠ – ٢٣٠ 
دوالر أميركي). وسوف يكون الدخول للمجموعات فقط، وتتكون املجموعة من 
٨ أفـــراد. ومن املتوقع أن يغني عمرو خالل احلفل مجموعة من أغنيات ألبومه 

اجلديد، املنتظر طرحه في األسواق خالل األشهر القليلة القادمة. 
  من جهة أخرى احتل عمرو دياب املرتبة األولى بني الفنانني العرب في نسبة 
املشاهدة ألغنياته على املوقع االجتماعي الشهير «YouTube»، حيث حظي كليب 
«حبيبي يا نور العني» على أعلى نسبة مشاهدة بلغت ٥٫٧٤٧٫٠٥٣ مشاهدا منذ 
حتميله على املوقع قبل ٤ سنوات. فيما حصل الفنان محمد حماقي على املرتبة 
الثانية من حيث املشـــاهدة بكليب «وافتكرت» بعدد مشاهدات بلغ ٣٫٨٦٩٫٧٢٦ 
خالل ســـنة واحدة، وجاء في املرتبة الثالثة الفنان تامر حســـني بأغنية «نور 
عيني» من فيلم «سيد العاطفي» بعدد مشاهدات بلغ ٢٫٧٨٨٫٧٨٢، فيما حل الفنان 
محمـــد فؤاد في املرتبة الرابعة بأغنية «حبيبي يا» بعدد مشـــاهدات ١٫٧٤١٫٦٦٩ 

خالل ٤ سنوات من طرح األغنية.

 بعد فشل حفله العام الماضي في بيروت

 صراع بين إيناس الدغيدي 
والرقابة بعد رفض فيلمها الجديد 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  يبدو ان األيام القادمة ستشهد استئنافا للصراع األزلي بني الرقابة 
املصرية واملخرجة املثيرة للجدل إيناس الدغيدي، وذلك بعد ان رفض 
جهاز الرقابة على املصنفــــات الفنية فكرة فيلمها اجلديد «الصمت»، 

بحجة ان قصته شائكة وال تصلح للعرض والتناول.
  وبالطبع لم تستسلم إيناس لهذا القرار، وقررت الدفاع عن فيلمها 
الذي رأت انه ال يحتوي على أي شيء يدفع الرقابة لرفضه، واستعانت 
إيناس بالسيناريست رفيق الصبان، الذي تولى حتويل رواية «الصمت» 

للمؤلفة التونسية هند الزيادي إلى سيناريو، للدفاع عن الفيلم.
  وقد قام رفيق بعدة محاوالت إال أنها قوبلت بالرفض، ولكنه جلأ 
في النهاية إلى الرقيب د.سيد خطاب رئيس الرقابة، الذي قرر قراءة 

السيناريو من جديد إلصدار قرار نهائي فيه.
  ورفض رفيق وصف الفيلم بأنه دعــــوة لزنى احملارم، مؤكدا انه 
يتناول إحدى املشاكل النفسية واالجتماعية املهمة غير املطروقة في 

السينما العربية. 
  أما إيناس فشددت على أنها لن تستسلم إن مت رفض الفيلم، خاصة 
أن الرقابــــة قد أجازت في الفترة األخيــــرة عددا ال بأس به من األفالم 

اجلريئة والصادمة.
  اجلدير بالذكر ان قصة الفيلم تدور حول طبيبة األمراض النفسية 
والعصبية التي تقيم مبفردها بعد طالق والديها وتعيش حياة مستقلة 
للغاية وترتدي مالبس عملية أشبه مبالبس الرجال ومتارس عملها 
بشكل روتيني ودائما ما تصد كل محاوالت زميلها الطبيب الشرعي 
د.هاشم الذي يحبها، للتقرب منها، بل وتتهرب منه دائما دون سبب 

محدد. 


