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مالك: أنا بدوية.. ولن أقّلد حليمة بولند ثانية 

إيناس الدغيدي: ابنتي أول 
مشاهدة لـ »زنى المحارم«

عمرو أديب يعود
 لتقديم »القاهرة اليوم«

كش����فت املخرجة إيناس 
الدغيدي عن أن ابنتها هي أول 
من سيشاهد فيلمها اجلديد 
بعن����وان »الصم����ت«، الذي 
يناقش قضية زنى احملارم، 
تأكيدا منها على عدم تضمن 
الفيلم أي مشاهد مقززة. وفي 
الوقت ال����ذي أكدت فيه أنها 
حصلت على موافقة الرقابة 
الفيلم، وأنها س����تبدأ  على 
تصويره خالل شهر مارس 
املقبل، طالبت بعدم مهاجمة 

الفيلم قبل مشاهدته.
وأضافت إيناس: أش����عر 
بأن م����ن الضروري أن تراه 
)الفيلم( األس����رة كلها، ألن 

هناك الكثيرين الذين ال يعلمون ش����يئا عن هذه القضية الش����ائكة، 
فم����ن املمكن أن يكون هناك أب يفعل ذلك مع ابنته واالبنة تخاف أن 
تخبر أمها، ألن هذا األمر ميكن أن يهدم األس����رة، لكنني أرى العكس، 
فالبد أن يروا جميعا ماذا ميكن أن يحدث«، حسب مجلة »كالم الناس«، 
مؤكدة أن الفيلم ليست فيه مشاهد ملمارسة هذه العالقة القذرة، مشيرة 
إلى أنها ال تركز على هذه املش����اهد وال على املش����اهد اجلنسية، لكن 
تطرح تلميحات فقط. وطالبت الدغي����دي مهاجمي الفيلم باالنتظار 
حتى مش����اهدته أوال بدال من مهاجمته مسبقا، قائلة: من املفروض أن 
ينتظروا حتى يروه، فأنا ال أعترض على أن يقول كل واحد منهم رأيه 
في الفيلم، لكن بعد أن يشاهدوه بالفعل، وحلظتها سيعرفون ان كان 

مدمرا للمجتمع أم في صاحله.

بعد غياب دام عدة أشهر 
عن شاشات التلفزيون وما 
رافقه من أخبار وإشاعات 
عن توقف برنامجه الشهير 
الي���وم«، عاد  »القاه���رة 
اإلعالمي عمرو أديب يوم 
األحد املاض���ي الى تقدمي 
أولى حلقات برنامجه على 
اليوم على ش���بكة  قناة 
أوربت شوتامي، وذلك في 
متام الساعة 22:30 بتوقيت 
الس���عودية وستعرض 
إلى  أسبوعيا من السبت 
األربعاء في نفس الوقت.

وقد جاء قرار القائمني 
على إنتاج البرنامج لعودة 

أديب إلى تقدمي »القاهرة اليوم« في الوقت الذي ش���هدت فيه 
الس���احة املصرية تغييرات كبيرة تصدرت أنباؤها الصفحات 
الرئيس���ية لكل الصحف وش���بكات األخبار العربية والعاملية 

على حد سواء.
وكان البرنامج قد مت إيقافه قبل انتخابات مجلس الش���عب 
األخيرة، وقد تكهن العديد بأن البرنامج توقف إلى األبد، إال أن 
عمرو أديب عاد لتقدمي برنامجه اجلريء الذي ناقش قضايا مهمة 
تهم الش���ارع املصري، كما وقف بشكل جريء في وجه الفساد 
كما حاكى فيه طوال مدة عرضه أهم مش���اكل الشعب وجمعهم 
في صف واحد خالل األزمات ملساعدة احملتاجني واملنكوبني كما 

كان واضحا خالل فيضانات أسوان.

كش����فت الفنانة م����الك أن عائلتها كانت 
ترفض عملها في مجال التمثيل، نظرا ألصولها 
البدوية، مؤكدة أنها وافقت على تكرار نفسها 
في مسلسل »خارج األسوار« الذي يعرض 
حاليا على MBC1، حبا في مش����اركة الفنانة 

القديرة حياة الفهد بعد فترة من الغياب.
 ،mbc.net وأضافت مالك، في تصريح ملوقع
أن مسلسل »اخلراز« كان أول عمل شاركت 
فيه الفنانة حياة الفهد، وقبلت أن تش����ارك 
في مسلسل »خارج األسوار« بدور سبق أن 
قدمت����ه في أحد أعمالها، لكي حتظى بفرصة 
االلتقاء بالفنانة حياة والعمل معها بعد فترة 

من الغياب عن مشاركتها.
وأكدت مالك رفضها إعادة جتربة التقليد 
التي خاضتها في إحدى حلقات برنامج »عيني 
عينك«، حيث قلدت اإلعالمية حليمة بولند. 
وقالت: قلدت حليمة ألني أحبها، فالتمثيل فيه 
نوع من التقليد، لكن ما يسيطر على التقليد 

السندريلال حليمة بولندهو اإلحساس بالشخصية املقلدة. مالك

إيناس الدغيدي عمرو أديب


