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من خالل مشاركتهم بوفود لدعم السياحة واالقتصاد والدراما

العميري: فنانو »القائمة السوداء« 
عليهم التحرك إلثبات حبهم ملصر وشعبها

منال سالمة يوسف العميري

وقالت: ان دع���وة رئيس 
الوفد اإلعالمي الكويتي يوسف 
العميري بتش���كيل وفود من 
الفنان���ني املصري���ني لزيارة 
الدول العربية واألجنبية لدعم 
السياحة واالقتصاد تستحق 
االهتمام وسأكون أنا وزوجي 
املنت���ج عادل أدي���ب من أول 
املشاركني في تلك الوفود وأمتنى 
ان جتد هذه الدعوة االهتمام من 
قبل زمالئنا الفنانني، خصوصا 
انها تساهم في حتريك عجلة 
اإلنتاج الدرامي املصري املتوقف 

حاليا بعد ثورة 25 يناير.
وبخصوص أعمالها في شهر 
رمضان ذكرت س���المة انه ال 
يوجد عنده���ا إال عمل درامي 
واحد يحمل عنوان »رجل من 

هذا الزمان«.
القاهرة ـ مفرح الشمري  ٭

العربية،  قلوب جماهيره���م 
وأن يترجم���وا أقواله���م إلى 
أفعال حتى تبقى مصر دائما 
وجه���ة الع���رب والغرب في 
السياحة واالقتصاد. وناشد 
جميع الفنانني املصريني الذين 
وضعوا مبا يسمى ب� »القائمة 
الس���وداء« أن يتحرك���وا في 
هذا اإلطار حت���ى يثبتوا ملن 
انهم  القائمة  وضعوهم بهذه 
يحملون كل حب ملصر وشعبها 
ويقفون معها إلبراز صورتها 

احلضارية للعالم أجمع.
ومن جهتها، شكرت النجمة 
الوفد اإلعالمي  منال س���المة 
الكويتي على زيارته ملصر لدعم 
سياحتها واقتصادها، مؤكدة ان 
هذا ليس بغريب على الكويت 
وأهلها الذين تربطهم عالقات 

قوية مع الشعب املصري.

طالب رئيس الوفد اإلعالمي 
الكويتي يوسف العميري جنوم 
ب���أن يتحركوا  الفن املصري 
فعليا لدعم السياحة واالقتصاد 
والدراما، وذلك من خالل تشكيل 
وفود لزي���ارة الدول العربية 
واألجنبي���ة لب���ث الطمأنينة 
واألمن في نفوس ش���عوبها 
لزيارة مصر بعد أحداث ثورة 

25 يناير.
أثناء  العمي���ري  وأضاف 
حديثه لإلعالم املصري املرئي 
واملسموع واملقروء الذي كان 
متواجدا مع الوفد أثناء زيارته 
ملدينة االس���كندرية بحضور 
الفنانة منال س���المة، ان هذا 
الوقت مناسب جدا لتشكيل 
مث���ل ه���ذه الوف���ود الفنية، 
خصوصا ان هناك الكثير من 
النجوم يحتل���ون مكانة في 

سالمة: اإلنتاج 
الدرامي املصري 

متوقف حاليًا بعد 
ثورة 25 يناير

يذكر أن الفنانة جنوم كرم 
ستتعاون في األلبوم اجلديد 
مع عدد كبير من الشعراء، 
ن���زار فرنس���يس،   منه���م 
س���ليم عس���اف، حس���ني 
إسماعيل، موريس طويلة، 
ومارسيل مدور، وامللحنني 
سليم عساف، وطوني عنقة، 
رواد رع���د، وس���ام األمير، 
 جورج ماردورسيان، األلبوم 
يضم 8 أغنيات متنوعة، منها 
»دل���ل«، »طمعتك«، »عيني 
بعينك«، »بياع اليانصيب«، 
ب���س تعرف«، »ش���و  »لو 

هالليلة«.

وبقصة شعر قصيرة، كما لو 
كانت في ساحة حرب.

وتبادلت صفحات موقع 
التواصل االجتماعي الصورة 
واشتدت االنتقادات على هالة 
سرحان، متهمة اياها بركوب 
املوجة والظهور على اكتاف 
الثوار خاصة انها ابتعدت عن 
مصر ثالث سنوات كاملة دون 

ان تشارك في الثورة.
البع���ض بأنها  واتهمها 
ترتدي تلك املالبس لتسترضي 
محبته���م وتعبيرا منها عن 
الروح الوطني���ة، وآخرون 
اتهموها بأنها حتصل على 
راتب باملاليني مقابل عملها 
في قناة روتانا في السنوات 
السابقة فمن اين لها ان تشعر 

بهموم الشعب املصري؟!

3D جنوى كرم تصور كليبًا جديدًا بتقنية الـ

هالة سرحان تثير اجلدل 
مبالبس اجليش في »ناس بق«

قررت الفنانة جنوى كرم 
تصوي���ر أغنية من ألبومها 
اجلديد املقرر أن يتم طرحه 
في األس���واق قريبا وسيتم 
تصوي���ر الكليب بتقنية ال� 
3D ثالثي األبعاد، وسيقوم 
الكلي���ب املخرج  بإخ���راج 

اللبناني وليد ناصيف.
وسيتعاون املخرج وليد 
ناصيف في الكليب مع فريق 
عمل من أميركا وبريطانيا، 
العمل مبس���توى  ليظه���ر 
مناسب حيث إنه سيكون أول 
كليب غنائي يصور بتقنية 

3D في العالم العربي.

بني مؤيد ومعارض لعودة 
االعالمي���ة هالة س���رحان 
للظهور مجددا والعودة للعمل 
االعالمي خاصة بعد اتهامها 
بتشويه س���معة مصر في 
احدى حلقات برنامجها »هالة 
شو« على قناة روتانا سينما 
منذ ثالث سنوات، تواجه هالة 
سرحان حاليا حمالت اكثر 
شراسة بعد ظهورها مبالبس 
اجليش املصري على اعالن 
البرنامج اجلديد الذي يحمل 

»ناس بق«.
وظهرت هالة سرحان  - 
حس���ب موقع الفن اونالين  
-ترتدي مالب���س اجليش 
املص���ري وتض���ع عليه���ا 
بعض االكسسوارات الذهبية 
اكثر انوثة  لتعطيها مظهرا 

جنوى كرم

هالة سرحان

العاملني في وزارة اإلعالم 
حتت بند املكافآت يفكرون 

بتوجيه كتاب لوزير اإلعالم 
يطلبون فيه العدل واإلنصاف 
بعد التعميم اللي أصدره وكيل 

املالية واإلدراية لالستغناء 
عنهم.. اهلل كرمي!

ممثلة بعد ما أجرت العديد من 
عمليات التجميل هاأليام تفكر 

انها تسوي عملية خلشمها 
لعل وعسى ينادونها املنتجني 
إلعمالهم الدرامية بعد ما غابت 

عنها ملدة سنتني.. احلمدهلل 
والشكر!

مخرج أعمال درامية دايخ مع 
فريق عمله اللي ما يحترم 
توجيهاته بعد ما اكتشفوا 
اهتمامه بإحدى املمثالت 

الكومبارس اللي يايبها من أحد 
املقاهي.. تستاهل!

عدل

جتميل

دايخ

اكد الفنان السوري قصي خولي، 
أنه س����يكون احد ابطال مسلسل 
»العش����ق احلرام« للمخرج تامر 
اس����حق. وقال: انا س����عيد بهذه 
التجربة فالشخصية مميزة وجديدة 
علي، اجس����د في العمل شخصية 
»يزن«، شاب ضرير من عائلة غنية 
وأحواله املادية جيدة جدا يتزوج 
من احدى الفتيات وتتطور االحداث 
معه كثيرا لكنني لن اكش����ف عن 
الشخصية اكثر حاليا كي يتمتع 
املشاهد مبتابعة تطورات العمل.

قصي خولي ضرير 
في »العشق احلرام«

تولى املراسم ورفض الكاهن 
ان يتن����اول الوال����د القربانة 
الى جانب أوالده ونوال، ومت 
القضائية  االتصال باملراجع 
املختصة، التي أكدت حق ايلي 
ان اتخذ  في املشاركة، وكان 
الكاه����ن القرار ب����ان يتناول 
األوالد القربانة مبفردهم بعيدا 
ع����ن أهلهم، أي ان كل األوالد 
رافقهم أهلهم )األم واألب( الى 
املذبح لتناول القربانة، فيما 
صعد كل من جوي وجورجيو 
مبفردهم����ا لتناول »جس����د 
املسيح«. ويبقى السؤال: الى 
متى سيستمر األوالد في دفع 
فاتورة هذا اخلالف بني األهل؟ 
فن����وال الزغب����ي التي أطلت 
بكليب »مية ومية« الذي تناول 
قصة خيانة الزوج لزوجته، 
العمل  ان  الكثيرون  وفس����ر 
يحكي قص����ة حياة نوال مع 
ديب الذي يطل كل فترة عبر 
وسيلة إعالمية ليتناول حياته 
اخلاصة ويحاسب زوجته علنا 
على تربية األوالد.. ويستغل 
إطالالته لي����روج أيضا لنايا 
الفنانة التي يسعى إلطالقها.. 
وكل ذلك على مسامع ونظر 
أوالده غير آب����ه بإمكانية ان 
ينعك����س األمر س����لبا على 

زوج نوال الزغبي 
يحمل خالفاته معها مجدداً إلى اإلعالم 

شخصيتهم ورؤيتهم ملفهوم 
احلياة الزوجية والعائلة.

من جانب آخر حتل الزغبي 
ضيفة على برنامج »لو« في 
حلقة غد »االثنني« مع املمثل 
املصري أحمد رزق، لتسليط 
الضوء على أسرار حياتهما 
املهنية والشخصية من خالل 
تصريحات حصرية لم تطرح 

من قبل.
وبعي����دا ع����ن االج����واء 
الت����ي يفرضها  االفتراضية 
البرنامج، تتحدث نوال عن 
آخر مستجدات انفصالها، والى 
أين وصلت االمور بينها وبني 
مطلقها ايلي ديب، وهل تفكر 
في الزواج مرة ثانية. كما ترد 
على اتهامها ب� »استلهام لوك« 
غالف ألبومها االخير من اليسا، 
وعن الغزل االعالمي بينها وبني 

هيفاء وهبي.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭
 ٭

أعاد إيلي ديب زوج الفنانة 
نوال الزغبي )لم يثبت طالقهما 
بعد واليزاالن ينتظران قرار 
محكم����ة الڤاتي����كان للب����ت 
بالقرار النهائ����ي بعد إقراره 
من قبل محكم����ة البداية في 
احملكم����ة الروحية املارونية 
في بيروت( خالفاته العائلية 
الى الواجهة اإلعالمية، حيث 
أطل مع اإلعالمي طوني خليفة 
على قناة اجلديد ضمن برنامج 
»للنشر« مساء السبت املاضي، 
ليتكلم عن شكوى تقدم بها 
لدى النيابة العامة في لبنان 
ضد الفنانة نوال الزغبي والدة 
أوالده تيا وجوي وجورجي 
ليتمكن من رؤية أوالده رغم 
ان احملكمة سمحت له برؤيتهم 
مرتني في األسبوع، لكن نوال 
حرمته منهم لفترة، وحملت 
الفق����رة التي اطل من خاللها 
ديب عن����وان »األوالد الذين 
يقعون ضحية األهل«، حيث 
تكلم ديب ع����ن أن ابنته تيا 
تغيرت تصرفاتها معه وذلك 
قبل شهر حتديدا بعد إصدار 
إيلي أغنية بعنوان »غيرة« 
للفنانة نايا ألن نوال ال تريده 
أن يعمل في مجال الفن وهي 
من توقف وراء حتريض أوالده 

ضده.
وكان ايل����ي دي����ب حضر 
28 اجل����اري حف����ل القربانة 
األول����ى ألوالده التوأم جوي 
وجورجي، حيث قيل ان الوالد 
علم باملصادفة باالحتفال هذا، 
وتردد ان االحتفال كان مقررا 
األسبوع املاضي حيث أرادته 
نوال سريا، وبعدما عرف به 
أرجأته للسبت املاضي أيضا 
إلخفاء األمر عن األب الذي ما 
ان علم باملوعد اجلديد حتى 
حضر الى كنيسة سيدة النجاة 
في بصاليم، حيث تردد انه عقد 
نوال الزغبياجتماع بينه وبني الكاهن الذي 

ترد في »لو« على اتهامها بسرقة »لوك« إليسا 

اجلميع أمتنى أن يتوب اهلل 
علي من هذه املهنة، فقد أقمت 
مسجدا العام املاضي وأمتنى 
ان أؤدي فريض����ة احلج أنا 
ووالدت����ي، وأن أعتزل الفن، 
فأنا أفض����ل أنا أعود ملهنتي 
كسائق تاكسي على أن استمر 

في هذه املهنة.
وعن س����بب تفكيره في 
االبتع����اد عن الف����ن قال: أنا 
دوما أتعامل م����ع الفن على 
أنه مهنة طارئة في حياتي، 
سأعمل بها لفترة من الوقت 
ثم أعود كيفما كنت، وأمتنى 

أن يحدث هذا قريبا.

الصغير: الغناء مهنة مؤقتة أريد أن أتوب عنها.. 
ورمبا أعود إلى عملي كسائق تاكسي قريبًا

أكد املطرب الشعبي سعد 
الصغير انه ال يتنكر لألفالم 
التي قام ببطولتها بعد قيام 
الث����ورة في مص����ر، معتبرا 
انه����ا كانت متث����ل حالة لها 
وقتها وقال: من املؤكد أنني 
لن أمانع في تقدمي عمل ذي 
قيمة فنية عالية، أنا موجود 
وعلى الكت����اب أن يعرضوا 
علي أعماال أهم وأفضل، فهذه 
األفالم كانت مرحلة في حياتي 
وكانت ضرورية، ويكفي انها 
حققت للجمهور متعة معينة، 
مضيفا ف����ي حوار مع موقع 
سعد الصغير»النشرة«: كما أنني وكما يعلم 


