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 فنان العرب محمد عبده جنوى كرم

 الفنان إيهاب توفيق متحدثا للزميلة حنان عبد املعبود  إيهاب وسط جمهور كرنڤال «شرم الشيخ» 

 جواهر 

 نادين سالمة 

 احمد عطية 

 ماريا معلوف 

 توفيق: «في حب مصر» مناشدة لعودة الحياة الطبيعية 

مسيرتنا في حب مصر وهي بلدي 
التي أعشــــقها وأمتنى لها اخلير، 
ولهذا فإنني في كل مكان أتواجد 
به ســــواء داخل مصر أو خارجها 
سأشجع اجلميع على زيارة مصر، 
والعودة لها باستمرار، مضيفا ان 
السياحة العربية في مصر لها رواج 
وأثر كبير في إعمار السياحة في 
مصر، ولهذا فإننا نرحب بالوفد 
الكويتي، ونشكرهم كثيرا ألنهم 
تركــــوا بلدهم في وقــــت األعياد 
لتشجيع السياحة في مصر وهو 
أمر غير مستغرب من إخواننا حيث 
اعتدنا على التكاتف معا وقت احملن، 
كما نشجع كل االخوة العرب في 
كل مكان ســــواء باخلليج أو دول 
املغرب العربي أو الشــــام، شرقا 
وغربا، وندعوهم للعودة الى مصر 

التي حتبهم جميعا.
  يذكر ان مدير شــــركة روتانا 
للسياحة والسفر احمد عطية دعا 
الفنان ايهاب توفيق «في حب مصر» 
لزيارة الكويت فرحب بشدة، وقال: 
«أتشرف باحلضور الى الكويت 
بلدنا الثاني، والشــــعب الكويتي 

إخواننا». 

التي يكون فيها الطقس جميال في 
مصر خاصة في األماكن الساحلية، 
وأضاف: نتمنى أن تكون البداية 
اليوم إلعادة احلياة السياحية الى 

طبيعتها. 
  وعن األغانــــي الوطنية قال: 
لقد قدمت بالفعل أغاني في حب 
مصر، حاولت من خاللها أن أحث 
الناس على العودة للعمل وتصفية 
النفوس والعودة للعمل مرة أخرى، 
وإزالة اخلالفات فيما بيننا، والتي 
تخلق الكثير من املشكالت. وكشف 
الفنــــان إيهاب توفيــــق عن عمل 
أوبريت غنائي مبشاركة مجموعة 
كبيرة من الفنانني مبصر والوطن 
العربي، لنشر رســــالة أن مصر 
ليســــت وحدها التي حتتاج إلى 
الوقوف إلى جانبها بل أغلب الدول 
العربية التي متر بحالة حترك أو 
ثورة، مبينا أن هذا العمل سيكون 

جاهزا في القريب. 
  وعن الفنانني املشاركني بالعمل 
أوضح أن هناك الكثير من األسماء 
ولكنها ليست حاضرة بذهنه وذكر 
منهم حسني اجلسمي وشيرين والني 
خلف. واختتم توفيق حديثه، قائال: 

الجندري فايف وسفريات الفروانية 
واملركز الكويتي للغوص، بالتعاون 
مع القنصلية املصرية بالكويت، 
ومشــــاركة عدد كبير من أعضاء 
املركز الكويتي للغوص وأسرهم 
واإلعالميني، أن تكون املســــيرة 
بداية انطالقة نحو عودة احلياة 
الطبيعية لشرم الشيخ وملصر كافة 
من الناحية الســــياحية ألن هذه 
الفترة من العام بشــــهري فبراير 
الفترات  ومارس هي من أجمــــل 

قال توفيق: ان أي مصري يفخر 
مبا قام به هؤالء الشــــباب، ولهذا 
فهم جديرون بالتقدير واالحترام، 
وكلنا كمصريني شجعنا الثورة 
وهذا التشــــجيع جاء من منطلق 
األهداف النبيلة التي هدفت إليها، 
واحلق املشروع للناس الذين قاموا 
بها، مضيفــــا: نحن اليوم هنا في 
شــــرم الشيخ في أجمل أماكن في 
العالم نشارك في اإلعمار السياحي 
وعودته لتألقه كما كان من قبل، 
ولنقــــول للناس ان مصر هي بلد 
األمن واألمان وأن كل من يحضر الى 
شرم الشيخ خاصة ومصر بشكل 
عام ســــيقضي أفضل أوقاته، كما 
اعتادوا عليها بل سيكون أفضل مع 
تكاتف الناس لالجتاه بكل شيء في 
البلد نحو األفضل، وأدعو اهللا أن 
يكون املجهود الذي بذلناه وسنبذله 
الستعادة مكانتنا بني مصاف الدول 

السياحة له فائدة. 
  ومتنــــى توفيق أثنــــاء لقائه 
والوفــــد الكويتــــي الزائر ملدينة 
شرم الشيخ من خالل «رحلة في 
حب مصر» والتي نظمتها شركة 
روتانا للسياحة والسفر وشركة 

 شرم الشيخ ـ حنان عبدالمعبود
  أكد املطرب إيهاب توفيق، أن كل 
مواطن مصري له دور البد أن يقوم 
به جتاه الوضع احلالي، مشــــيرا 
إلى أن الفنانني وهم من شــــرائح 
الشعب املصري، لهم دور أيضا، 
وقال: انني أقــــوم بدوري كفنان 
مصري، ولن أتأخــــر أبدا عن أي 
نداء في أي وقت للمســــاعدة في 
عودة احلياة الطبيعية ملصر في 
جميع املجاالت، ولهذا فقد شاركت 
في مسيرة حملت عنوان «مسيرة 
في حب مصر» والتي أقيمت بشرم 
الشــــيخ، وكنت من أول املتقدمني 
بها، مع مجموعة كبيرة من الزمالء 
الفنانني، واإلعالميني والرياضيني، 
كذلك قدمت أغاني وطنية تهدف إلى 
حث الناس على العودة والتعاون 
مرة أخرى للبناء وإزالة ونبذ جميع 
اخلالفات فيما بينهم والعمل مرة 
أخرى، وانا حريص من خالل أي 
وســــيلة إعالمية أكــــون بها على 
مناشــــدة اجلمهور بهذه األمور، 
وكذلك بأي مكان به احتفال، لنعيد 

احلياة الى كل أرجاء مصر.
  وعن موقفه من ثورة ٢٥ يناير 

 كشف عن تحضيره ألوبريت مع مطربين عرب دعماً للثورات العربية

للكويـت بالحضـور  وأتشـرف  النبيلـة..  أهدافهـا  مـن  جـاء  الثـورة   تشـجيع 

 محمد عبده يستبدل  اسم نجوى كرم بـ «ليلى كرم» 

 يبدو أن هناك خالفا قادما بني شمس األغنية 
اللبنانية جنوى كرم وفنان العرب محمد عبده، 
بعــــد أن عقد األخير مؤمترا صحافيا اشــــاد من 
خالله دور شركة «روتانا» وحرصها على حفظ 
احلقوق املادية واألدبيــــة لكل املتعاقدين معها، 
وهو ما دفعه إلى منحها ترخيص توزيع أعماله 
القدمية، وكذا إنتاج أعماله اجلديدة، حيث مت إلى 
اآلن إنتاج ألبومني له.  وعند سؤال عبده حول ما 
سبق وصرحت به جنوى كرم بخصوص الدويتو 
الذي كان يفترض ان يجمع بينهما منذ سنوات، 
والذي صرحــــت به جنوى في أكثر من تصريح 
إعالمي ومن بينها مقابلة مع موقع «النشــــرة»، 
حيث أكدت ان الفنان الكبير محمد عبده كان قد 
أبدى إعجابه بالكالم وكان جاهزا لوضع صوته 

للدويتو املزمع غناؤه، ولكن حينما علم أنها هي 
التي كتبت النص، رفض إمتام العمل وتوقف عن 
التنفيذ. وأضافت ان عبده رمبا ظن أنها حتاول 
ان تستغل ذاك التعاون ملصلحتها، وقالت: كيف 
أنصب نفسي شاعرة وهذا ليس حقيقيا، ألنني 
كتبت في السابق نصوصا كثيرة ولم أذكر ذلك، 

بل أنسبها إلى شعراء آخرين.
  فقد ردد فنان العرب أثناء املؤمتر الصحافي عدة 
تصريحات أثارت بلبلة كبيرة وسط احلاضرين، 
حيث قال: الفنان الكبير وديع الصافي هو من أظهر 
«ليلى» كرم، واملقصودة جنوى كرم، ما اعتبره 
البعض انه اردا على تصريحات جنوى السابقة 
حول الديو الذي كان املفروض أن يجمع بينهما، 

وان ما قاله عبده هو تصفية حسابات.  

 جواهر: انتفاخ خدودي 
  بسبب حادث وليس تجميًال

 لم تستبعد الفنانة جواهر تكرار جتربة مشاركتها في «ڤيديو كليب» 
شــــريطة أن تكون فكرة املشاركة تخدمها بشكل إيجابي، عندما شاركت 
في بدايتها مع املطرب خالد بن حسني في إحدى أغنياته املصورة. ومن 
جانب آخر، أكدت جواهر في تصريح ملوقع «ام بي سي» أنها ال تعارض 
إجــــراء عمليات التجميل للمرأة، لكنها ضد عمليات التجميل التي تغير 
في شكل اإلنسان واخللقة التي اختارها له اخلالق، نافية ان تكون حقنت 
خدودها بالـ «بوتكس» في مسلسل «خارج األسوار»، وأكدت أن انتفاخ 
وجهها بسبب حادث تعرضت له قبل فترة، واجلميع يعلم ذلك، الفتة إلى 
أن «ماكير» املسلسل عبده الطقش بذل جهدا كبيرا إلخفاء آثار احلادث. 

 «المنعطف» يكسر ذراع نادين سالمة  
 كشـــفت الفنانة نادين سالمة عن 
التي تشارك  شـــخصية «شـــمس»، 
من خاللها في مسلســـل «املنعطف» 
مع املخـــرج عبد الغني بالط والفنان 
باســـم ياخور وعمـــرو حجو ومرمي 
علـــي، وغيرهـــم، و«شـــمس» امرأة 
من أم مســـيحية متوفاة وأب مسلم، 
تعيش معه في املنزل نفســـه ويطرأ 
على الشخصية عدة متغيرات، ضمن 
ســـياق درامي، ففي البداية تدخل في 
عالقة عاطفية مع مهندس وزميل لها 

في العمل، إال أنها تتخلى عنه لتعود 
وترتبط بشخص آخر.

  وأوضحت نادين ملوقع «ام بي سي» 
ان دورها يتطلب منها تركيزا كبيرا، 
مستدلة على ذلك عندما صورت مشهدا 
وهي تضع حزاما على يدها مربوطا 
بالعنق، وفيه تكون يدها مكسورة، األمر 
الذي تطلب منها التركيز على احلوار 
وااللتزام بحركات يدها املكسورة، لكي 
توحي للمشاهد بأنها تعيش احلالة 

بالفعل. 

 منتج توهق بعد توقيعه مع 
املذيعات لتقدمي برنامج  احدى 
منوع على انها تشارك في بطولة 
مسلسله اليديد بس هاملذيعة ما 
التزمت ويفكر املنتج بتغييرها.. 

اللي بالچدر يطلعه املالس! 

 ممثلة توهـــا طالعة من 
البيضة حاطة لها مدير أعمال 
يرد على اتصاالت الصحافة 
ألنه «أمنيتها» ان يصير لها 
برستيچ بعد قعدة القهاوي.. 

اهللا يشفي!

 برستيچ التزام
 عدد مـــن املعدين 
في قناة خاصة قدموا 
اســـتقاالتهم بســـّبة 
املعاملة اللي يعاملهم 
بها مديــــر هالقناة.. 

زين تسوون!

 استقاالت

 اختارت مجلة «ارابيان بيزنس» االعالمية 
الزميلة ماريا معلـــوف ضمن قائمة أقوى ١٠٠ 
سيدة عربية لعام ٢٠١١، وجاء اختيار االعالمية 
معلوف استنادا الى ما تتمتع به من شخصية 
قوية وجرأة كبيرة في طرق القضايا الشائكة 
في العالم، السيما قضايا املرأة العربية ومسألة 
حوار احلضارات واالديان وذلك عبر برنامجها 

مع ماريا معلوف الذي انطلق بحلته اجلديدة 
فـــي أبريل ٢٠١٠ عبر قنـــاة احملور. إضافة الى 
جناحها في ادارة مجلة «مـــرآة اخلليج» التي 

حققت انتشارا واسعا في العالم العربي.
  هذا وضمت القائمة التي تصدرتها الشيخة 
لبنى القاسمي اسماء نساء رائدات في مجاالت 

السياسة واالقتصاد والفن. 

 ماريا معلوف من أقوى
  ١٠٠ سيدة عربية في ٢٠١١

 مفاجآت مثيرة في الحلقة األخيرة لـ «ألو فبراير» الليلة
 مفرح الشمري

  تشـــهد حلقة الليلة من برنامج املسابقات «ألو فبراير» 
العديد من املفاجآت التي أعدتها أسرة البرنامج: علي حيدر، 
نايف الكندري، أحمد املوسوي، وسعود املسفر، ملستمعي 
«كويـــت FM» خصوصا عمالء «زين» لكـــون هذه احللقة 
االخيرة من عمر البرنامج الذي انطلق منذ ٢٠ يناير املاضي 
واستمر حتى ٩ اجلاري وفاز فيه أكثر من ٣٨٠٠ فائز بجوائز 
البرنامج القيمة املقدمة من الشـــركات الراعية: «األنباء»، 
«زيـــن»، «منتزه خليفة الســـياحي»، «اجلوثن جاليري»، 
«ليموزين اخلرينج»، «الفايز للعـــود والعطور»، «عيادة 
بلسم لألسنان»، «معهد كراون بالزا الصحي»، «كادو فرح» 
باإلضافـــة الى اجلوائز اخلاصـــة املقدمة من اجلهة املنفذة 

للبرنامج «ميديا فون بلس».
  إثارة وتشويق

  من جانبه، أكد املشرف العام على البرنامج علي حيدر ان 
البرنامج حقق الهدف منه واستقطب العديد من املستمعني 
من مختلف األعمار، مؤكدا ان حلقة الليلة ستتضمن العديد 
من االثارة والتشويق، خصوصا أننا سنتعرف من خاللها 
على الفائز بـ «الشـــيفروليه» الرابعـــة املقدمة من اللجنة 

املنظمة ملهرجان هال فبراير.
  وشكر حيدر أسرة البرنامج على جهودهم التي قدموها 
طوال حلقـــات البرنامج، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في 

عملهم.

 تشهد معرفة اسم الفائز بـ «الشيفروليه» الرابعة

 يقول املثل اسأل مجرب وال تسأل:
  أ ـ أحد

  ب ـ صديق
  ج ـ طبيب 


