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انتقدت جمال سليمان وطالبته بأال يقصر األمر على نجمات منطقتها

البحرينية  الفنان���ة  انتقدت 
النجم  هيفاء حسني تصريحات 
السوري جمال سليمان التي قال 
النجم���ات اخلليجيات  فيها إن 
يبالغن في عمليات التجميل، 
األمر الذي يجعلهن شبيهات 
ببعضهن، ويؤثر على أدائهن 
التمثيلي، وقالت: مع أني ضد 
عمليات التجميل، فإني أقول 
جلمال س���ليمان إن فنانات 
س���ورية هن من اخترعن هذا 

األمر.
البحرينية  الفنانة  وأكدت 
أنها حتترم رأي جمال سليمان، 
وتتفق معه في تأثير مثل هذه 
العمليات على األداء التمثيلي، 
لكنها أضاف���ت: أطالبه فقط أال 
يقصر األمر على فنانات اخلليج، 
مشيرة إلى انتشار هذه العمليات 
على مستوى الوسط الفني في 
سورية ولبنان ومصر، وليس 

في اخلليج فقط.
وعن موقفها من هذه العمليات، 
قالت: أنا ضدها نهائيا ألن الفنان 
بحاجة ماس���ة ل���كل عضلة في 
وجهه، وعمليات التجميل تؤثر 
على عض���ات الوجه، إال أنها ال 
تستبعد أن تلجأ لها عندما تتقدم 
في السن، مؤكدة ان ذلك سيكون 
في أضيق احل���دود وللضرورة 

القصوى.
 وتعجبت هيفاء من جلوء بعض 
الفنانات لهذه العمليات في شبابهن 
دون وجود ضرورة، قائلة: أفهم أن 

تلجأ لها الفنانة إذا كان عندها عيب خلقي ما في 
األنف مثا، أما أن تخضع نفسها لعمليات جتميل 

ليكون لها غمازات في اخلدود، فهذا هو اجلديد.
واملعروف ان الفنان جمال س����ليمان انتقد في 
 »TV عبر مدونة »ناس »MBC« حواره مع جمهور
أداء ممثات اخلليج بس����بب عملي����ات التجميل، 
وقال: األطباء املشهورون بهذه العمليات معدودون 
على األصابع، ومن ثم فإن أسلوبهم في تنفيذها 

متشابه، مما يجعل املمثات يشبه بعضهن بعضا 
في الشكل واألداء أيضا.

يذكر ان الفنانة هيفاء حس���ني شاركت في 
عدة أعمال درامية نالت اعجاب اجلمهور ومنها 
مسلسل »متلف الروح« الذي تناول عدة قضايا 
تهم املجتمع اخلليجي وشاركها بطولته نحبة 
من النجوم منهم غامن الس���ليطي وأحمد ايراج 

وعبداحملسن النمر وغيرهم.

جمال سليمان

هيفاء حسني مع أحمد إيراج في مسلسل »متلف الروح«

تامر حسني يتفوق على قباني والمتنبي 
في عمليات البحث اإللكترونية

علي جابر: خالفي مع نجوى وعمرو لم يفسد للود قضية 

20 ملي����ون دوالر والبحرين 17 
ملي����ون دوالر، واصفا إيرادات 
دور الع����رض الس����ينمائي في 
ال����دول العربية، التي بلغت 211 
مليون دوالر في 18 دولة عربية 

ب� »املتواضعة«.
كما أظهرت الدراس����ات التي 
اس����تعرضها أمني عام مؤسسة 
الفكر العرب����ي، أن الضعف في 
مجال السينما العربية لم يقتصر 
فقط على إيرادات دور العرض، 
حيث الي����زال ضع����ف اإلنتاج 
الس����ينمائي في الوطن العربي 
هو املاحظة األبرز، مشيرا الى أن 
السينما األجنبية تسيطر عموما، 
والسينما األميركية على وجه 
اخلصوص، على سوق األفام 

املعروضة في الدول العربية.
إلى  كما أش����ار عبداملنع����م 
التواضع الش����ديد في عدد دور 
عرض الس����ينما العربية، التي 
لم ي����زد عددها عل����ى 1200 دار 
عرض سينمائي في دول العالم 
العربي، البالغ عدد سكانها نحو 

330 مليون نسمة.

العرض  إي����رادات دور  إجمالي 
الس����ينمائي خال 2009 بقيمة 
75 ملي����ون دوالر، تليها مصر 
55 ملي����ون دوالر، ثم الكويت 

كتاب فقط.
وفيما يخص السينما، أشار 
إلى تصدر دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الدول العربية من حيث 

تصدر املطرب املصري تامر 
حسني عمليات البحث التي قام 
بها العرب على شبكة اإلنترنت، 
وتفوق على كثي����ر من عمالقة 
السياس����ة واألدب ف����ي العالم 
العربي، وبلغت عمليات البحث 
في اإلنترنت عن املطرب الشاب 
في ع����ام 2009 ضعف عمليات 
البحث عن نزار قباني واملتنبي 
وجني����ب محف����وظ ومحم����ود 
درويش مجتمعني، وذلك وفقا 
املنعم  ملا أعلنه د.سليمان عبد 
أمني عام مؤسسة الفكر العربي، 
استنادا إلى معلومات أوردها ملف 

التواصل الثقافي الرقمي.
وأوضح عبد املنعم، حسب 
موق����ع »ام بي س����ي ن����ت« في 
محاضرة ألقاها مساء 18 اجلاري 
أبوظبي، بتنظيم من هيئة  في 
أبوظبي للثقافة والتراث - أنه 
في مج����ال حتمي����ل محتويات 
رقمية على شبكة اإلنترنت، قام 
العرب في ع����ام 2009 بتحميل 
نحو 43 ملي����ون فيلم وأغنية، 
فيما قاموا بتحميل ربع مليون 

أكد اإلعامي علي جابر، 
عضو جلنة حتكيم برنامج 
الذي   ،Arabs' Got Talent
 4 mbc يعرض على قناة
أن اخلاف في الرأي بني 
أعض���اء اللجنة ال يعني 
وجود أي مشكلة بينهم، 
أو أن الوفاق غائب بينهم، 
معترفا بأنه كان يعتقد أن 
جنوى كرم متعالية، لكن 
اتضح له أنها على عكس 
ذلك، وقال: اكتشفت كم أنها 
شخصية حنونة، وتهتم 

بأمر كل من حولها.
وأضاف جابر في حديث 
مع موقع »ام.بي.سي.نت« 
قائا: بشكل عام ما مييز 

أي جلنة حتكيم هو »الكيمياء« أو التناغم واالنسجام بني أعضائها، 
واحلمد هلل هذا موجود بقوة بيننا. لكل منا ش���خصيته املستقلة 
واملختلفة متاما عن اآلخر، وفي الوقت ذاته لم نشعر بأي تنافس 

أو نفور.
وحول س���بب وصفه عم���رو أديب ب�»اخلبي���ر« عندما قال إنه 
بحكم جتربته اإلعامية كان يطالع يوميا كل شيء، أجاب ضاحكا: 
»حدا بيعمل برنامج تلفزيوني 12 سنة كل يوم«، من الطبيعي أن 

يتفلسف.
وع���ن أهم ما مييز »Arabs' Got Talent« قال: هذا البرنامج لديه 

املقدمان  ث���اث ركائ���ز، 
ريا وقص���ي جيدان جدا، 
وكذلك املشاركون، وأعضاء 
القول  اللجنة. وأستطيع 
إننا منلك مادة مهمة جدا 
البرنامج أفضل  ليك���ون 
برنامج مختص باملواهب 

العربية.
وعما إذا كان قد شعر 
بأنه ظلم بعض املشاركني 
قال: أنا لست متخصصا في 
مجال الغناء واملوسيقى. 
البرنام���ج ليس  ولك���ن 
كلية أو جامعة موسيقية 
يحضر إليها مش���ترك ما 
وينال ش���هادة في الغناء 
أو التمثي���ل، هذا برنامج 
تلفزيوني وأنا موجود فيه ألقوم بدور املش���اهد الذي يتابعنا في 
منزله، أي لن أعطي املش���ارك شهادة إن قلت له بنعم، كما أني لن 
أنهي مستقبله إن قلت ال. أنا أحكم بناء على االنطباع الذي يأتيني 
من املشارك، سواء كان يغني لعبد املطلب أو ينفخ نترا أو يرقص 
»بريك دانس«. إنه االنطباع. ورمب���ا ألني أملك خبرة تلفزيونية 
أستطيع أن أحكم بش���كل أوضح. لكن في النهاية، املسألة تتعلق 

مبدى تأثير هذا املشارك علي بعيدا عن التقنيات.
وأضاف ضاحكا: ال أستطيع أن أحتدث بلغة جنوى كرم عن املقامات 

والعرب وغيرها، وال كاخلبير في كل املهن مثل عمرو أديب.

تامر حسني

رامي عياش

علي جابر مع جنوى كرم وعمرو أديب

رامي عياش: غارق لشوشتي في الحب.. 
وأترك الزواج للقسمة والنصيب

عمرو دياب يطلق »دياب اف ام«

كش���ف املطرب اللبناني رامي عياش ان���ه غارق في احلب 
لشوشته، دون أن يفصح عن اسم احلبيبة، واعدا بأنه سيعلنه 
قريبا، ونف���ى في تصريح ملوق���ع mbc.net أن تكون حبيبته 
هذه املرة من بيئته، أي انها س���تكون غير درزية، بعكس املرة 
السابقة، مؤكدا انها عربية. وتساءل الفنان اللبناني: ملاذا تكون 
خطيبتي من بنات بيئتي أو طائفتي، وكلنا أبناء اهلل؟ وأبناء 
اهلل ليسوا مقسمني، فليس هناك ابن سهل وابن جبل، وليس 
هناك فرق بني انس���ان وآخر إال بأخاق���ه وعمله، وأنا أبعد ما 

أكون عن التعصب، فالزواج قسمة ونصيب.
كما نفى املطرب اللبناني ان يكون ُعرض عليه بطولة مسلسل 
يرصد س���يرة املمثل الشهير رش���دي أباظة، وتعجب من قول 
البعض: انه كان الس���بب وراء ع���دم متثيل وائل كفوري دور 
رش���دي أباظة، وقال: مرة يتهمونني بأنني وراء تأخير إصدار 
ألب���وم الفنانة نوال الزغبي، وم���رة أخرى مبنع وائل كفوري 

من التمثيل.
وإذا م���ا قرر اقتحام التمثيل أكد عياش انه يرحب بالتمثيل 
مع الفنانة التونسية هند صبري، والزعيم عادل إمام، وأكد أنه 

يحلم بالتمثيل أمام الفنانة املصرية شريهان.

أعلنت الصفحة الرسمية 
للفنان املصري عمرو دياب 
على موقع »فيس بوك« انه 
اذاعة »دياب  س���يتم اطاق 
اف ام« اخلميس، وس���تطرأ 
تغيي���رات بعد عام كامل من 

البث التجريبي.
يذكر ان »دياب اف ام« هي 
محطة اذاعية بدأت بثها منذ 
عام وتع���رض جميع اعمال 
عمرو دياب وبعض البرامج 
التي حتمل بدورها عناوين 

عمرو دياباغنيات الفنان.

هيفاء حسين

محمد عبده: ابن المنطقة الجنوبية 
ال يعرف الحقد وال الشيب

رفض فن���ان العرب محمد 
عبده فكرة االعتزال، مؤكدا ان 
ابن املنطقة اجلنوبية ال يعرف 
احلقد وال الشيب، فيظل شابا، 
وقال ف���ي مقابلة مع صحيفة 
»املصري اليوم« القاهرية انه 
يرفض فك���رة االعتزال بعدما 
وصل ال���ى أقصى مرحلة من 
النجومية، قائا: ملاذا أعتزل؟ 
أنا ابن املنطقة اجلنوبية، حيث 
ال يع���رف الناس ش���يئني: ال 
احلقد، وال الشيب، فعندما تظل 
طول عمرك بعيدا عن املشاعر 
السلبية كاحلقد واحلسد وسواد 

القلب لن تعرف الشيخوخة طريقها الى وجهك وال الى قلبك أبدا، 
أنا أعتبر نفسي شابا جدا حتى اآلن.

محمد عبده

فسخ خطوبة غادة عبدالرازق 
بسبب صور عارية

ميار الببالوي: حجابي منعني »عريس 
ديليفري« وأجسد راقصة بـ »كاريوكا«

هند صبري: سأصطحب ابني 
إلى تونس الحرة

القاهرة ـ سعيد محمود
الفني  الوس���ط  تتردد في 
شائعة حول فس���خ خطوبة 
الفنانة غ���ادة عبدالرازق من 
ش���خصية اعامية بارزة بعد 
ان ارتبط الطرفان منذ اسبوعني 
تقريب���ا، وأرجعت الش���ائعة 
الس���ريع  أس���باب االنفصال 
الى ص���ور عاري���ة تتداولها 
املواق���ع للفنانة غادة  بعض 

عبدالرازق.
الشائعة حسب  كما تقول 
جريدة »البشاير املصرية« ان 
الش���خصية االعامية، كانت 

مرتبطة بقصة حب ملتهبة مع غادة منذ س���نوات وانهما اقتنعا 
مؤخرا بالعودة الى بعضهما.

أعلنت الفنانة ميار البباوي 
أن حجابه����ا منعها العمل مع 
الفنان هاني رمزي مبسلسل 
»عريس ديليف����ري«، وقالت 
 mbc.net في تصري����ح ملوقع
إنه����ا اضط����رت لاعتذار عن 
عدم املشاركة مع الفنان هاني 
رم����زي في بطولة مسلس����ل 
»عري����س دليف����ري«، لكونه 
يخال����ف حجابه����ا، على رغم 
جمال الشخصية واحترام فريق 
العمل ورغبتها في مشاركتهم، 
مشيرة الى أن الدور ال يتناسب 

مع طبيعتها كمحجبة.
وكشفت ميار كذلك أن حجابها اضطرها إلى أن تطلب إجراء 
بعض التعديات على الشخصية التي كانت ستجسدها من خال 
مسلسل »كاريوكا«، حيث كانت ستؤدي شخصية الراقصة آمال 
فوزي، وهي واحده من الراقصات الاتي أثرن بشكل كبير في 

حياة »حتية كاريوكا«.

بعدم���ا اعلن���ت املمثلة 
التونس���ية هند صبري انها 
تعرضت منذ شهور لضغط 
من قبل نظام احلكم السابق 
ف���ي تون���س للتوقيع على 
بيان تأييد للرئيس السابق 
 زي���ن العابدي���ن ب���ن علي، 
ب���أن حملها  صرح���ت هند 
التواجد  مينعها راهنا م���ن 
في وطنها، لكنها ستكون في 
تونس فور اجنابها، مؤكدة 
انها ستصطحب طفلها الذي 
سيرى النور بعد ثاثة اشهر 
الى تونس، ليرى باده بعد 

احلصول على حريتها.
يذكر ان هند صبري حامل في ش���هرها السادس، ووجهت 
رس���الة مفتوحة على صفحتها الرس���مية على موقع »الفيس 

بوك« بعنوان »ال تطلقوا النار«.

غادة عبدالرازق

ميار الببالوي

هند صبري

سعيد صالح ممنوع من الظهور إعالميًا
البح���وث  تق���دم مجم���ع 
االسامية مبذكرة للنائب العام 
ضد الفنان سعيد صالح تطالب 
الظهور في وسائل  مبنعه من 
االعام، وذلك بسبب تصريحاته 
املسيئة والتي طالب فيها الشباب 
مبمارسة الرذيلة قبل الزواج من 
باب التجرب���ة وهو االمر الذي 

يتعارض مع الدين االسامي.
وتطالب املذكرة ايضا مبعاقبة 
سعيد صالح على تصريحاته 
هذه التي تدعو الشباب والفتيات 
للفسق والفجور، وذلك بناء على 
التي تلقاها  الكثيرة  الشكاوى 

مجمع البحوث االسامية من املواطنني الذين عبروا خالها عن استيائهم 
من هذه التصريحات التي اعتبروها هادمة وصادمة للمجتمع.

وكان س���عيد صالح خرج بتصريحات صادم���ة للجمهور اثناء 
اس���تضافته في احدى حلقات برنامج »ب���دون رقابة« الذي تقدمه 
االعامية وفاء الكياني، حيث اكد انه يؤيد اقامة عاقات جنس���ية 
قبل الزواج حتى تتأكد الزوجة من قدرة زوجها على ممارسة العاقة 

بشكل يرضيها.

سعيد صالح

هيفاء حسين مدافعة: هوس الخليجيات 
بعمليات التجميل سببه فنانات سورية


