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 ممثلة كان عندها «أمل»  24 
انه بعدما نفخت خدودها راح 
جتذب املخرجني بلوكها اليديد 
بس وال مخـــرج يبيها ألن 
عظام ويهها اختفوا من شدة 

النفخ.. خيرها بغيرها! 

ان  اعتقـــدت   ممثلـــة 
مالمحها احللوة راح جتبر 
املنتجني ينادونها بأعمالهم 
الدراميـــة، بـــس اجلماعة 
معطينها طاف.. سلميلي 

على اعتقاداتچ!

 حلوة أمل
 نتمنى من املسؤولني عن مهرجان 
اخلرافي املســـرحي بأنهم مينحون 
املمثلني الشباب العرب اللي يشاركون 
بعروض املهرجان جوائز التمثيل إذا 
كانوا متميزين علشان ما يبخسون 

حقوقهم.. ومنا للمسؤولني!

 أمنية

 جنوى كرم وفي اإلطار عمرو أديب 

 محمد هنيدي

 أروى

أن  املقرر   بعدما كان من 
يستأنف املمثل محمد هنيدي 
تصوير مسلسله التلفزيوني 
اجلديد «مسيو رمضان أبو 
العلمني حمودة» ١٥ اجلاري 
داخل قرية أشرف عبدالباقي، 
مت تأجيل التصوير مرة اخرى 
الى ١٩ اجلاري لعدم جهوزية 
ديكور موقع التصوير املكلف 
الديكور  بتنفيذه مهنـــدس 
عـــادل املغربي، وهو عبارة 

عن قرية كاملة. 

اليمنية   حتضر املطربــــة 
أروى حاليا أللبومها اجلديد، 
حيث تقوم بتسجيل أغنياته 
بلبنان خالل الفترة التي تأخذها 
راحة مــــن تصوير برنامجها 
«لو»، واستقرت حتى اآلن على 
٣ أغنيات خليجية ولبنانية 
ومصرية ومازالت تبحث عن 
باقــــي األغنيات، حيث تنوي 
ضم أكثر من لهجة عربية إلى 
األلبوم، حسب «اليوم السابع» 

املصرية. 

 هنيدي يواجه تأجيل 
عمله مرة أخرى

 أروى تبحث عن أغاٍن 
أللبومها الجديد

 تركي اليوسف وطيف في «ميالد نجم» اليوم

 نانسي عجرم أكثر الفنانات تأثيرًا 
  على نساء العالم العربي

 ١٩ الجاري نظر دعوى  «عالم الفن» ضد شيرين

 أمرشا: لست ممنوعة من دخول قطر

 أظهرت نتائج اســـتفتاء الـ «أرابيان بيزنس» السنوي 
بنســـختيه العربية واالجنليزية حتت عنوان «أقوى ١٠٠ 
امرأة عربية» تبوؤ الشـــيخة لبنى بنت خالد بن سلطان 
القاسمي املرتبة االولى من بني أكثر النساء تأثيرا في العالم 
العربي، واحتلت ليلى الصلح حمادة املرتبة الرابعة، فيما 
ايضا متت تسمية كل من نانسي عجرم، اليسا، نادين لبكي 
ورميا فقيه ضمن أكثر النســـاء تأثيرا في العالم العربي، 
حيث حصدت املرتبة الثامنة واالربعني املخرجة اللبنانية 
نادين لبكي، واحتلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم املرتبة 
الثامنة والستني، وتلتها تأثيرا الفنانة اليسا التي وضع 
اســـمها احلقيقي «اليســـار زكريا خوري» لتحتل املرتبة 
السابعة والسبعني. وبذلك تكون نانسي عجرم هي االكثر 
تأثيـــرا على اجلمهور العربي بني جنمات الوطن العربي، 

فيما نادين لبكي االكثر تأثيرا بني املخرجات. 

 قررت احملكمة االقتصادية تأجيل نظر اجلنحة املباشرة 
املقامة من شركة «عالم الفن» ضد املطربة شيرين عبدالوهاب، 
حيث اتهمتها الشـــركة بالتعدي على أغنية «بتونس بيك» 
من تأليف الشـــاعر عمر بطيشـــة وأحلان املوسيقار صالح 

الشرنوبي، وذلك الى جلسة ١٩ اجلاري.
  وكانت شـــيرين عبدالوهاب قامت بغناء «بتونس بيك» 
للفنانة وردة اجلزائرية في أحد البرامج، وتقاضت عن ذلك 
مبالغ مالية، وهو ما تعاقب عليه املادة ١٨١ من القانون رقم 
٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق امللكية الفكرية باحلبس 

والغرامة.
  وطالبت شركة «عالم الفن» في دعواها بالتعويض املؤقت 
٥٠٠١ جنيه لألضرار التي حلقت بها نتيجة استغالل الفنانة 

لكلمات وأحلان االغنية دون وجه حق.

 مازال يتناقل في الوسط الفني االماراتي، خبر منع الفنانة 
املغربية، منى أمرشا، من الدخول الى دولة قطر على خلفية 
بعض االخبار الصحافية التي ذكرت أنها ممنوعة من السفر 
اليها، وهو ما نفته منى امرشا التي أحيت االسبوع املاضي 
حفال الحد االعراس في الدوحة، وتســـتعد االسبوع املقبل 
الحياء حفل آخر هناك، وقالت امرشا في تصريح لـ «ايالف»: 
«سأسافر الى السعودية، ومن هناك سأجته الى قطر مباشرة 
الحياء حفـــل آخر»، وأضافت: «هذا املوضـــع أخذ أكثر من 
حجمه، وقد كانت مجرد اشاعة تناقلتها بعض وسائل االعالم 
واملواقـــع االلكترونية، ان عالقتي باجلمهور القطري رائعة 

جدا، وأكثر من ذلك بكثير».
  هذا وقد أثير قبل عدة أشهر في وسائل االعالم أنها ممنوعة 
من الدخول الى قطر، مما جعلها تعتذر عن عدم املشـــاركة 
في «مهرجان الدوحة العاشـــر لالغنية»، وقد أوضحت في 
وقتها أن هذا الكالم غير صحيح، وأن ســـبب االعتذار يعود 

ملجموعة من االرتباطات الفنية. 

 بشار جاسم
  يستضيف برنامج «ميالد جنم» والذي يعرض 
على قناة «فنون» مساء اليوم الفنان السعودي 
تركي اليوسف والنجمة طيف لكي حتتفل بهما 
اسرة البرنامج مبناســـبة عيد ميالدهما الذي 

يصادف نفس اليوم.
  كما ستكشـــف املذيعة املميزة عبير الوزان 

العديد من اجلوانب االخرى لتركي وطيف، كما 
انها جتهز لهمـــا العديد من املفاجآت من حيث 

االسئلة واالتصاالت.
  يذكر ان «ميالد جنم» من اعداد وتقدمي عبير 
الوزان ومدير االنتاج سعد كنعان واخراج النشط 
محمد صالـــح ويعرض يوم اخلميس في متام 

الساعة العاشرة مساء حتى احلادية عشرة. 

 عبير الوزان تتوسط املخرج محمد صالح وسعد كنعان وفي االطار طيف وتركي اليوسف

 نانسي عجرم

 شيرين عبدالوهاب

 منى امرشا

 تأجيل «الصفعة» لـ ٢٠١٢ العتراض «الرقابة»  
 أكد تامر مرسي منتج مسلسل «الصفعة» 
للنجمني شـــريف منير ومحمـــد رجب، أنه 
قرر تأجيل تصوير العمل لعام ٢٠١٢، حلني 
تعديل بعض أحداث السيناريو بسبب عدم 
موافقة جهاز الرقابـــة على املصنفات على 

السيناريو احلالي.
  وأوضح مرسي في تصريح لصحيفة «اليوم 
السابع» املصرية، أن املسلسل يحتاج أيضا 
لتحضير طويل ألنه يناقش قصة حقيقية 

من واقع ملفات املخابرات املصرية، ولذلك 
فضل تأجيله للعام املقبل حتى يتم التحضير 
له بشكل جيد بعد موافقة اجلهات املختصة 

على السيناريو.
  واملسلسل ســـيناريو وحوار أحمد عبد 
الفتاح وإخراج مجـــدي أبوعميرة وبطولة 
شـــريف منير ومحمد رجب والنجم حسني 
فهمي ويشـــارك في البطولة شيرين رضا 

وعال غامن ورشا مهدي. 

 نجوى كرم لـ «األنباء»: أديب له رأيه وال يمكنه أن يفرضه عليَّ 

  ما الذي قدمته اليك هذه التجربة 
وما أجمل احملطات فيها واألسوأ؟

  ميكن وصفها بالتجربة اجلميلة 
جدا، وأمتنــــى أن يتلقاها الناس 
متاما كما عشنا ســــاعات طويلة 
من التصوير لكننا لم نشــــعر بها 
ألننا متتعنا بها. لم تكن هنالك أي 
محطات سيئة، لكن أجمل احملطات 
أنها جتربة جديدة بالنســــبة الي. 
مــــن الصعــــب أن تعطي  وليس 
رأيك في البرنامج رغم أنك أحيانا 
تشــــعرين بحرج، ويجــــب إبداء 
رأيك بشكل صحيح حيث ال مكان 

للمجامالت.  

مباشرة إذا كانت جيدة او ال، وال 
ميكن ألي منــــا أن يؤثر على رأي 

اآلخر.
  لكن من املعروف ان عمرو أديب 

يجر ضيفه الى املكان الذي يريده؟
  لكن رأيه له هو، ال ميكنه بالتالي 
ان يفرض رأيه علي أو على علي 

جابر.
  هل عارضك في مواقفك؟

  كانــــت هنالــــك الكثيــــر مــــن 
املعارضات.

  كيف تغلبت عليها؟
  لم أتغلب بقدر ما مشيت وفقا 

إلحساسي.

  اننا قادمون على معانقة مجتمع 
غربي.

ــجعني على االغاني االجنبية    تش
أم العربية بإيقاع أجنبي؟

  أنا ال ميكن ان أشجع أي منط، 
لكن من خــــالل احتكاكي باجليل 
الشــــاب الذي تقدم الى البرنامج 
ال شك اننا نلحظ ميوله الى الفن 

الغربي.
ــن االعالمي املصري    معروف ع
ــاكس ومسيطر  عمرو أديب أنه مش
ــرو أديب  ــعى عم ــي رأيه هل يس ف

لفرض رأيه عليك؟
  هنالــــك مواهب تقــــودك اليها 

ما عندما يكابــــر احلبيب قد يجد 
نفسه في فراغ غير مستحب، فأحلى 
حلظات احلب تقتل مرارة احلياة 
والفراغ وجتعلك تشــــعرين بأنك 
أجمل. أنت ال تشحدين احلب من 
حبيبــــك لكنك تطلبني من اهللا ان 
تعيشــــي حالة حب ألنه ال شيء 
أجمل من احلب. كما أن األم تطلب 
من اهللا وتقول له: بدي ولد. فهل 

هذه شحادة؟!
ــباب  ــت نظرتك للش ــف كان   كي
العربي الذي تقدم أمامكم كلجنة في 
برنامج ABAB S GOT TALENT الذي 

يعرض على شاشة «ام بي سي»؟

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  هي شمس األغنية اللبنانية التي 
اليوم جتربة جديدة من  تخوض 
خالل برنامج «املواهب العربية» على 
شاشة الـ «أم.بي.سي»، وهي الفنانة 
املشاكسة العائدة الى «روتانا» بعد 
أن شغل عدم جتديد عقدها معها 
أخبار اإلعالم العربي العتبارها أحد 
أهم أعمدتها، واليوم تنتظر الشركة 
الوقت املناسب لطرح ألبومها في 

الفترة املقبلة.
  «األنباء» دردشــــت مع جنوى 

كرم، فإلى التفاصيل:
ــوفك  ــت أغنية «خليني ش   أحدث
ــول كليب  ــدال إعالميا ح بالليل» ج
ــل انه  ــث قي ــب»، حي ــحد احل «لش
مقتبس من الفيلم العاملي Nine علما 
أن فادي حداد كان قد صرح باألمر، 
هل من حملة ضد جنوى كرم أم ان 
ــو إعالن إيجابي  ــلبي ه االعالم الس

لألغاني؟
  صحيح ان االعالم السلبي هو 
إعــــالن إيجابي يروج للعمل، لكن 
هنالك من يسعى للنقد الدائم، أنا 
مع النقد البناء وأقول ان الكليب 

كانت له أصداء إيجابية.
ــة من قبل  ــت على معرف   هل كن
ــل تصوير  ــادي حداد قب املخرج ف
الكليب أنه اقتبس الفكرة من الفيلم 

االميركي؟
  أنا قررت قبــــل فادي حداد ان 
ادخل في هذا الشــــق من الصورة 
املرئية وقلت له انني ال أبحث عن 
قصة كليلة ودمنــــة، وإمنا أردت 
كليبا فرحا راقصا، وكنا حضرنا 
فيلم «ناين» وحلظنا أنه ال وجود 

لفكرة فقررنا أال نقدم فكرة.
  ولكن هل «احلب» يجب ان يصل 

الى حد «الشحادة»؟
  ال يوجد كرامات في احلب، بل 
عزة نفس وأخالقيــــات ومواقف 
أحرص على ان تكــــون موجودة 
وهنالك خط احمر، ولكن في مكان 

 أكدت أنه عارضها كثيرًا في برنامجهما على «ام بي سي»


