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 ديانا كرزون

 قمر

 ديانا كرزون «تتعرض»
   الستغالل جنسي

 نظراً لعدم وجود شهادة ميالد للطفل 

 صورت أحدث أغانيها «كذب علي» 

 محكمة مصرية ترفض طلب قمر 
بإدخال ابنها إلى مصر 

التحرش   يبدو أن قضايــــا 
واالســــتغالل اجلنسي لم تعد 
مقصــــورة فقط علــــى االفالم، 
فبعد أن مت طرح املوضوع على 
الساحة الفنية السينمائية أواخر 
العام املاضي ٢٠١٠ من خالل فيلم 
«٦٧٨»، بدأت املطربة االردنية 
ديانا كرزون في التحضير هي 
االخرى الغنية حتمل ذات الطرح 
التحرش واالستغالل  لظاهرة 
اجلنسي، من خالل ڤيديو كليب 
الحدث أغانيها «كذب علي» كلمات 
أنور مــــكاوي، أحلان وتوزيع 
محمــــود عيد، اخــــراج املخرج 
االردني يعقوب مليز، حســــب 

جريدة «البشاير» املصرية.
  وقد صورت ديانا االغنية على 
الڤيديو كليب، وقدمت  طريقة 
خالله ديانا مشاعر الفتاة التي 
يتم استغاللها والتحرش بها، 
بدرجــــة أداء مقنعــــة متثيليا، 
جنحت من خاللها نقل صورة 
الفتــــاة التي يتــــم التغرير بها 
واستغاللها جنسيا في العالقة 

العاطفية.
  اجلدير بالذكر أن اخر اعمال 
الفنانه ديانا كرزون كانت من 
خالل مسلسل «منتهى العشق» 
وشاركها البطولة الفنان مصطفى 
قمر إال أن العمل لم يحقق النجاح 
املطلوب باعتراف ديانا نفسها 
والتي اكدت أنها اخرجت ٣٠٪ 
فقط من طاقتها التمثيلية خالل 

ذلك العمل. 

 قررت محكمة «الدقيـ  الدائرة 
٣٤» في مصر رفض الطلب املقدم 
من احملامـــي مرتضى منصور 

بصفته وكيال عن الفنانة قمر 
بطلـــب اســـتصدار أمر وقتي 
باحضار طفل قمر والســـماح 
الى مصر نظرا لعدم  بدخوله 
وجود شـــهادة ميـــالد للطفل 
وفقا للقانون اللبناني الذي ال 
يسمح باستخراجها اال بتوقيع 
أب الطفل ووجود زواج بينهما، 

حسب «النشرة».
  وكانـــت الفنانة قد انتقلت 
الى مصر وتقدمت بدعوى امام 
القضاء املصري الثبات نسب 
ابنها الذي تؤكد انه كان ثمرة 
زواج عرفـــي من جمال مروان 
صاحـــب قنـــوات «ميلودي»، 
والدعوى قائمة هناك وتنظر فيها 

احملكمة املصرية املختصة.

 تستعد لخوض تجربة درامية كويتية وعبرت عن سعادتها بـ «آسيا بارك»
الجمال   ألقـاب 
التي حصلـت عليها 
غاية  وليست  وسيلة 
بوابة  لـي  وفتحـت 
اإلعالم بشكل أسرع 

 سماح غندور: أرفض االحتكار ولو كنت 
محاربة لما قدمت «وناسة في وناسة» 

 عبدالحميد الخطيب
  عّبرت املذيعة املتألقة سماح غندور عن سعادتها 
باملشاركة في البرنامج الرياضي «آسيا بارك» والذي 
يغطي احداث كأس آسيا حيث قالت: يشاركني في 
البرنامج زميلــــي اإلماراتي حمد اإلبراهيم، حيث 
نقدمه من ابوظبي يوميا ألكثر من ساعتني ومن 
ثم يســــتمر من الدوحة مع الزميــــل املميز هيثم 
احلمادي ملدة تتجاوز الساعة والنصف الساعة، 
حيث استضفنا فيه مجموعة من الفنانني وخبراء 
الكرة والشخصيات املهمة أمثال سمو األمير علي 
بن احلسني نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) وســــفير اململكة األردنية الهاشــــمية في 
أبوظبي نايف الزيدان والشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 

وسفير األحلان فايز السعيد وغيرهم. 
  وأضافــــت غندور في تصريـــــــح لـ «األنباء»: 
لقد اخترت تقدمي «آســــيا بارك» كنوع من التميز 
والتجديد خاصة أن هذا النوع من البرامج صعب 
على الفتيات، مشــــيرة الى ان تصديها لبرنامج 
«وناســــة في وناســــة» في تلفزيون الكويت كان 
فقط ملدة شهر رمضان املبارك، مؤكدة ان عالقتها 

باجلميع فيه جيدة. 
  وشــــددت غندور على انها ضد االحتكار ومع 
االنتقال بني القنوات الفضائية مادام ذلك يضيف 
اليها وقالت: في كل مرة أقدم فيها في قناة يتغير 
أسلوبي وطريقة كالمي ولبسي وأسلوب طرحي، 

هذا كله يضيف الكثير لي ويبعد عنصر امللل عن 
املشاهد، ملمحة الى انها ال حتب الروتني وحتاول 

استكشاف نفسها وقدراتها. 
  وبسؤالها هل هي محاربة من الوســــط اإلعالمـــي 
في الكويت؟! أجابت غندور: لو كنت محاربة بالكويت 
ما كنت قدمت برنامج املسابقات الرئيسي برمضان 
٢٠١٠ في تلفزيون الكويت وقبلها في تلفزيـــون 
الصباح، باالضافــــة الى دخولي الدراما الكويتية 
قريبـــا من أوسع أبوابها وعن طريق أكثر الناس 
حرفية وخبرة، ال أنكر ان دعم الكويت وجمهورها 
لي كبير جدا وال أنســــى الصحافة الكويتية التي 
تدعمني بقوة كبيرة جدا وتساندني في كل خطواتي، 
واســــتدركت: انا ال أرى ان هناك من يحاربني وال 
يهمني هذا األمر أصال بالرغم ان من يحاربني قد 
يراني. وعن لقــــب ملكة جمال اإلعالميات العرب 
٢٠١٠ قالت: انا لم أقدم إال على أول لقب ولكن باقي 
األلقاب صارت من دون اي مجهود مني ومنحت لي 
من قبل جهات ومنظمات مختصة في هذا املجال 
وهي ان كانت تعني لي فهي لتســــهيل خطواتي 
االعالميــــة وفتـــح بوابة اإلعالم لي بشــــكل أكبر 

وأسرع، فهي وسيلة وليست غاية.
  وعن الذين يقفون وراء جناحها قالت ســــماح 
غندور: أوال اهللا ســــبحانه ثــــم والدتي - اهللا ال 
يحرمني منها - ومن خــــالل «األنباء» أوجه لها 

تهنئة بعيد ميالدها. 

 سماح غندور في برنامج «آسيا بارك»


