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خالل مؤمتر إعالن تأسيس رابطة املبدعني املصريني بالكويت

النجار يكشف: إميي.. »خادمة إبليس«

ومنها »مع ش����وجي«، ملمحة 
الى أنها متلهفة خلوض جتربة 
العمل الس����ينمائي في »خادمة 
ابليس« ملا فيه من أبعاد إنسانية، 
مش����يرة الى ان الدور سيحتاج 
منها الى مجهود مضاعف، لذلك 
تستعد له جيدا من خالل القراءة 
املستمرة للسيناريو والتدريب 
الش����خصية وابعاده����ا  عل����ى 

االنفعالية.
ه���ذا وقدم اعض���اء رابطة 
املبدعن املصري���ن بالكويت 
عددا من ابداعاتهم الش���عرية 
ومنهم: رئيس الرابطة الشاعر 
الغنائي هشام الرفاعي والذي 
حتدث في كلمة موجزة قائال: 
فكرة الرابطة كانت بذرة لكن 
بتضافر اجلهود أصبحت كيانا 
شموليا ويستطيع كل صاحب 
فكر سواء في الفن أو الشعر أو 
األدب وغيرهم ان ينضم اليها، 
مشيرا الى ان هناك العديد من 
التي سيتم تنفيذها  األنشطة 
لتك���ون الرابط���ة فاعل���ة في 
العمل االجتماعي واإلنس���اني 

في الكويت ومصر.
اجلدير بالذك����ر ان عددا من 
الشعراء قدموا قصائد في حب 
مصر وث����ورات الربيع العربي 
مثل أمن عام الرابطة الش����اعر 
اش����رف ناجي ومعه الشعراء: 
محمد توفيق، شامل العزيزي، 
ش����حاتة فكري، محمد رش����اد 
عفيفي، محم����ود عثمان، احمد 
احلج، عبد الناصر أحمد، وأخيرا 
الشاعر كمال موافي والذي قدم 
معزوفة موسيقية أيضا على آلة 
العود، وجميعها حازت إعجاب 

احلضور.
عبدالحميد الخطيب   ٭

أقرب الناس اليها، الفتا الى انه 
يخطط للمشاركة بالفيلم في عدة 

مهرجانات سينمائية دولية. 
 وعن رابطة املبدعن املصرين 
بالكويت أوض����ح النجار- في 
املؤمتر الصحافي الذي عقد مساء 
أمس األول ف����ي فندق االليزيه 
بالساملية مبناسبة اإلعالن عن 
تأسيس����ها وحضره املستشار 
االعالمي املصري محمد فوزي- 
قائال: نتمنى ان تخدم هذه الرابطة 
الفنان����ن وغيرهم من املبدعن 
وان تقدمهم بالصورة الصحيحة 
ليخرجوا مواهبهم بكل حرية، 
متطلعا ال����ى ان تكون الرابطة 

نواة لعمل عربي واحد.
أما الفنانة الشابة اميي، فأكدت 
ل� »األنباء« على هامش املؤمتر، 
أنها تثق في امكاناتها، خصوصا 
انها خاضت جتربة التمثيل في 
أعمال درامية سترى النور قريبا 

أعلن املخ����رج محمد النجار 
عن اكتشافه للفنانة إميي لتكون 
الوجه النس����ائي الذي سيقوم 
ببطولة فيلمه »خادمة ابليس« 
والذي م����ن املتوقع ان يبدأ في 
تصوي����ره خالل ش����هر يوليو 
املقبل م����ا بن مص����ر ولبنان، 
مشيرا الى ان هناك العديد من 
املواهب عاشت وماتت دون ان 
يتم اكتشافها، وان هذا هو دور 
املخرج احملترف الذي يبحث عن 
تلك املواهب ويظهرها الى النور 
ابداعاتها ويستفيد من  لتخرج 

فنها اجلمهور.
 واض����اف النج����ار ان فيلم 
»خادم����ة ابلي����س« يقدم حبكة 
روائي����ة واقعي����ة م����ن خالل 
قصة رعب لفتاة تعاني فقدان 
الذاكرة تداهمها كوابيس بصفة 
مستمرة فتصاب بحالة نفسية 
جتعلها ترتكب جرائم قتل مع 

الشاعر هشام الرفاعيمحمد النجار

)متن غوزال( كمال موافي ومعزوفة موسيقية على آلة العود  

الفنانة إميي
كشفت مجلة اجلرس ان طقم 
املجوهرات الذي كانت تلبس���ه 
الفنانة نوال الزغبي في اطاللتها 
اي���دول« ليس  ببرنامج »آراب 
مزورا، بل ثمنه مليون ونصف 
املليون دوالر واستحق مدة سنة 
ونصف ليجه���ز على يدي احد 
اجلواهرجين وهو مصنوع من 

االملاس وستن حبة ياقوت.

مليون ونصف دوالر 
ثمن عقد نوال الزغبي

نوال الزغبي بالعقد

واضافت غادة ملجلة »املرأة 
اليوم« قائلة: الشريف ابدى 
موافقته املبدئية على العمل، 
وس����عادتي ال توصف بأن 
اشترك معه في عمل، وامتنى 
ان يكتمل املشروع على خير 
ونستطيع تقدمي عمل جيد 

للمشاهد العربي.
من جانب آخر لفتت إطاللة 
غادة عبدالرازق األنظار في 
الفترة األخيرة، خصوصا أنها 
جاءت بسيطة حتى في عقد 
قرانها ال����ذي أقيم منذ أيام. 

ابنتها سنا ترقص على أنغام 
قيصر األغنية العربية رغم 
أن عمرها لم يتجاوز 9 أشهر. 
وكشفت زوجة وسام - في 
تصريحات نش����رتها مجلة 
»س����يدتي« اإلماراتية - عن 
تعلق كاظم الساهر بحفيدته 
تعلقا كبي����را لدرجة أنه ال 
يتركه����ا حلظ����ة تغيب عن 

سر »حشمة« غادة عبدالرازق

حفيدة كاظم الساهر تبلغ 9 أشهر 
وترقص على أنغامه

تستعد لتصوير فيلم مع عمر الشريف

وقد خالفت املمثلة املصرية 
كل التوقعات وظهرت مبالبس 
كالسيكية من دون مكياج، مما 
أثار الكثير من التساؤالت عن 
السر وراء هذه االطاللة أكدت 
غادة في تصريح ملوقع »أنا 
زهرة«، أنها لن ترتدي مالبس 
كاش����فة بعد اليوم، مشيرة 
إلى أنها ستتجه إلى الثياب 
الكالسيكية التي ظهرت بها 
أخيرا حتى خالل عقد قرانها. 
وب����ررت ذلك قائل����ة: »من 
الطبيع����ي أن أرتدي مالبس 
كالسيكية ومحتشمة في عقد 
القران، خصوصا أنه أقيم في 
مسجد، وكان البد من احترام 
املكان وارتداء مالبس مناسبة. 
لذلك اخترت ارتداء »تايور« 

كالسيكي بسيط«.
أما عن النظ����ارات التي 
اس����تعانت بها ف����ي الفترة 
األخيرة، فأكدت أنها نظارات 
ب����دال من  طبي����ة وضعتها 
العدس����ات الالصقة حتى ال 

ترهق عينيها.

ناظريه، وأنه يعطيها كامل 
وقته، ويعزف لها على العود 
ويغني لها وهي تلوح بيدها 
له، مؤكدة أن سنا عندما ترى 
جدها كاظم الساهر ترقص 
فرحا، فهي متعلقة به كثيرا 
وحتبه. وأضافت سارية: أنا 
أش����كر ربي على أنه رزقني 
طفلة لك����ي أحقق له حلمه، 
فطاملا متن����ى أن تكون لديه 
ابنة من منطل����ق أن االبنة 
حتم����ل كثيرا م����ن العاطفة 
والليون����ة. وصرحت والدة 
سنا بأن ابنتها سميت تيمنا 
باسم شقيقتها الكبرى »سنا« 
املقيمة مع عائلتها في والية 
كاليفورنيا األميركية. وكان 
كاظم قد صرح بأنه سيسرق 
سنا من والديها لتعيش معه، 
وسيقدم لها أغنية وستظهر 

معه في الكليب.

اكدت املمثلة غادة عبد الرازق 
انها تستعد لتصوير فيلم مع 
املمث���ل العاملي عمر الش���ريف 
و»املشروع يكتب�������ه املؤلف 
امي���ن س���المة لكن ل���م يت��م 
االستقرار بش���كل نهائي على 

التفاصيل«.

قالت س����ارية الصوفي 
زوجة وس����ام جنل املطرب 
العراقي كاظم الس����اهر، إن 

عمر الشريفغادة عبدالرازق

..وسنا حفيدته كاظم الساهر

الرفاعي: الرابطة 
أصبحت كيانًا شموليًا 

ويستطيع كل 
صاحب فكر في الفن 

والشعر واألدب أن 
ينضم إليها

العدي���د من  ت���ردد  بع���د 
الفنانة  الش���ائعات حول نية 
اللبنانية نيكول سابا املشاركة 
في تقدمي فوازير رمضان لعام 
2012، حس���مت س���ابا اجلدل، 
وقالت أخيرا إنها لن تخوض 

هذه التجربة. 
وقد أصدر املكتب اإلعالمي 
لس���ابا بيانا جاء فيه: بحسب 
ما ذكر موقع »عيون عالفن«، 
أنها تلق���ت بالفعل عرضا من 
املخ���رج عادل مكن وش���ركة 
»صوت القاهرة« لكي تلعب دور 
البطولة في فوازير هذا العام، 
مقاب���ل مليون ونصف مليون 
جنيه مصري، ولكنها رفضت، 

للعديد من األسباب. 
ومن ضمن هذه األس���باب، 
أن سابا ال تريد أن توضع في 
مقارنة مع النجمتن الشهيرتن 
اللتن قدمتا  نيللي وشريهان 
أشهر فوازير في الوطن العربي، 
وحتى ال يظلمها أحد مثلما حدث 
مع غيرها من الفنانات الالئي 
تصدين لهذه املهمة الصعبة. 

نيكول سابا ترفض 
فوازير رمضان 


