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صور ومواقف أحرجت جنوم الفن والغناء في 2013

كذلك، واجهت منة فضالي 
موقفا حرجا حني تعرض 
حسابها الشخصي عبر 

»فيسبوك« لالختراق من قبل 
أحد املؤيدين للرئيس املعزول 
محمد مرسي، وقام مخترق 

الصفحة بنشر الرسائل 
اخلاصة للممثلة املصرية مع 

املطرب تامر عاشور، ومت 
تداول هذه الرسائل حتت 

اسم: »فضيحة منة فضالي 
وتامر عاشور«.

التي انتشرت لها خالل احلفل 
الذي أحياه املطرب اللبناني 

جو أشقر في القاهرة، 
خصوصا أنها ارتدت مالبس 
مثيرة ورقصت واحتضنت 

النجم اللبناني، وظلت 
فضالي، حسب موقع »انا 

زهرة«، مع جو أشقر طوال 
احلفل بل رقصت على أغنياته 

بشكل هستيري، حتى أن 
البعض علق بأنها كانت فاقدة 

للوعي.

الذي أقامه مصفف الشعر 
الشهير محمد الصغير 

لعرض أحدث تسريحاته لعام 
2014، يومها سقطت الفنانة 

املصرية أرضا خالل محاولتها 
اجللوس على الكرسي، إلى 

جانب لبلبة، وعلى الفور قام 
أحد األشخاص مبساعدتها 

حتى تتخطى هذا املوقف.
كذلك، لم يخل هذا العام من 

صور ومواقف أثارت بها 
فضالي اجلدل مثل الصور 

األميركي جدال واسعا في 
مصر، خصوصا أنها كانت 
ترتدي مالبس جريئة، ومت 

تداول هذه الصور حتت 
عنوان »حورية تنشر صورها 

العارية مع أميركي بعد 
عودتها من احلج«، علما أن 

الصور انتشرت فور عودتها 
من أداء فريضة احلج، وإلى 

جانب الصور، تعرضت 
حورية فرغلي ملوقف حرج 
آخر خالل حضورها احلفل 

سببت هجوما على الفنانني 
صورة ليلى علوي مع أحمد 

بدير الذي كان يقبل يدها 
خالل جلسة من جلسات كتابة 

الدستور املصري اجلديد، 
وأثارت هذه القبلة جدال 

كبيرا، وتعليقات النشطاء 
عبر »فيسبوك« و»تويتر« 
ووصفوها بأنها غير الئقة 
وخصوصا أن األمر ليس 

حدثا فنيا، كذلك أثارت صور 
حورية فرغلي مع صديقها 

كبير ألنه أقام األمسية في 
ظل عدم استقرار األوضاع 

في مصر، وفي الڤيديو 
الذي تداولته مواقع التواصل 
االجتماعي، ظهرت مجموعة 
من الراقصات العاريات، مما 
زاد الهجوم على دياب ألنه 

وافق على الغناء في هذا 
احلفل الذي »ال يتناسب مع 
التقاليد واألعراف العربية« 

بحسب املنتقدين.
ومن الصور احلرجة التي 

تورط عدد من الفنانني 
خالل هذا العام في عدد 
من املواقف التي حتول 

بعضها إلى فضائح 
تداولتها املواقع اإللكترونية 
بالصور والڤيديوهات عبر 

الـ»يوتيوب«، وتعرض عمرو 
دياب هذا العام ملواقف عديدة 

حرجة أبرزها الڤيديو الذي 
انتشر لـ »الهضبة« وهو 
يرقص مع هيفاء وهبي 

ودينا، وتردد وقتها أن هذا 
اللقاء جاء في حفلة خاصة 

أقيمت في دبي، وفور انتشار 
الڤيديو عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، سارع النجم 
املصري إلى مخاطبة إدارة 
»يوتيوب« حلذف الڤيديو 

الذي أثار جدال واسعا، 
وبالفعل حذفت إدارة املوقع 

الكليب بعد ساعات قليلة من 
انتشاره.

وحتت عنوان »فضيحة 
عمرو دياب في اليونان«، 

تعرض النجم املصري ملوقف 
حرج آخر، إذ تداول عدد 
من النشطاء ڤيديو للنجم 

املصري وهو يحيي حفلة في 
اليونان، تضمنت مجموعة 

من الراقصات العاريات، 
وتعرض دياب يومها لهجوم 

منة فضاليسقوط حورية فرغلي أرضا عمرو دياب 

يواجه العديد من املواقف اإلنسانية في »العمر حلظة«

نواف جنم: أركز فيما أقدم حتى ال أقع من سلم الفن

فاجلميع يؤدون أدوارهم 
بسعادة ورضا وثقة في 
جودة العمل، وتابع: اجسد 
ش���خصية »فهد« والذي 
يتعرض للعديد من املواقف 
اإلنسانية وتتغير حياته 
نتيجة عالقات احمليطني 
حوله، معبرا عن سعادته 
أم���ام فنانني   بالوق���وف 
كبار أمثال جاسم النبهان 
الس���لمان وهدى  وليلى 
وعبداإلم���ام  اخلطي���ب 
الردهان،  عبداهلل وجمال 
ان���ه   وغيره���م، مؤك���دا 
م���ن  كثي���را  يس���تفيد 
نصائحه���م ل���ه، واع���دا 

مبفاجآت قريبا.
يذكر أن مسلسل »العمر 
إنت���اج مجموعة  حلظة« 
السالم اإلعالمية إشراف 

ع���ام الفن���ان عبدالعزيز 
املس���لم، تألي���ف محمد 
البيلي  البجالتي وإخراج 
أحمد وبطولة نخبة كبيرة 
من جنوم الدراما اخلليجية 
النبهان،  ومنهم جاس���م 
هدى اخلطيب، عبداإلمام 
الردهان،  عبداهلل، جمال 
أحم���د الس���لمان، فاطمة 
احلوسني، ليلى السلمان، 
أمي���رة محمد، مش���اري 
البالم، محم���د رمضان، 
نواف جنم، منى حسني، 
اليعق���وب، عبداهلل  عمر 
العنبري  أم���ل  الرمي���ان 
وآخرين بإدارة إنتاج أحمد 
عبداهلل، وتسلط أحداث 
املسلسل الضوء على عدد 
من القضاي���ا االجتماعية 

واإلنسانية.

عبدالحميد الخطيب

الكثي���ر م���ن الفنانني 
الش���باب يبحث���ون عن 
مساحة الدور في األعمال 
إذا  الدرامي���ة، خصوصا 
ما كانوا يري���دون إثبات 
الذات وإيجاد أرضية رحبة 
ثابته تصنع لهم اسما لدى 
اجلمهور، إال أن الفنان نواف 
جنم قال عكس ذلك، مؤكدا 
انه يبحث عن الكيف أكثر 
من الكم، مش���ددا على ان 
مساحة الدور ليست هدفا 
بالنس���بة له، وانه يؤمن 
بان القليل اجليد افضل من 

كثير ال يجدي نفعا.
وأضاف نواف: الدراما 
سالح ذو حدين ولذلك اركز 
فيما اقدم حتى ال أقع من 
الفن، واحلمد هلل  س���لم 
جميع مش���اركاتي كانت 
الثناء  موفق���ة وح���ازت 
وإعجاب النقاد واجلمهور، 
كاش���فا عن تقدميه لدور 
جديد في مسلسل »العمر 
حلظ���ة« ال���ذي يج���ري 
تصويره هذه الفترة بجانب 
مجموعة من جنوم الكويت 
واخلليج، مستدركا: لقد 
سخرت مجموعة السالم 
اإلعالمي���ة اجلهة املنتجة 
للمسلسل كافة اإلمكانات 
ليخ���رج العم���ل بأفضل 
صورة ممكنة، وذلك حتت 
ادراة املخرج القدير البيلي 
احمد الذي ال يدخر جهدا 
في إضفاء أجواء حميمية 
داخل لوكيشن التصوير، 

نواف جنم

رامي عياش يحتفل بعيد ميالد زوجته 
على طريقته اخلاصة

وفي سياق آخر، يسجل 
رامي عي���اش مجموعة من 
األغنيات اجلديدة سيتزامن 
العام  طرحها م���ع بداي���ة 
املقبل، وهو سيستقبل العام 
اجلديد في حفل يحييه في 

أبوظبي.
يذكر أن الفنان اللبناني 
رامي عياش احتفل بزواجه 
على داليدا في شهر أغسطس 

املاضي.

احتفل النج���م اللبناني 
رام���ي عياش بعي���د ميالد 
زوجت���ه مصمم���ة األزياء 
داليدا على طريقته اخلاصة، 
حيث نشر صورا جتمعه بها 
الرسمي على  عبر حسابها 
»تويتر« مصحوبة بتعليق 

رومانسي مميز.
البوب س���تار  وكت���ب 
اللبناني تعليقا على الصورة: 
»إلى زوجتي احلبيبة، أمتنى 
لك حياة سعيدة في هذا اليوم 
السعيد، وكل عام وانت بخير 

رامي عياش مع زوجته داليدايا حبيبتي«.

سيجارة دومينيك حوراني تشعل »انستغرام«
من متتبعيه����ا الذين طلبوا 
منها نشر املزيد من الصور 
إعجابه����م به����ا. وظه����رت 
دومينيك في الصور في غاية 
االثارة واجلمال، وقد غردت 
على احدى الصور قائلة: »أنا 
امرأة واحدة  امرأة في  مائة 

بالصور«.
هذا وتس����تعد حوراني 
إلط����الق كليبه����ا اجلدي����د 
ألغنيتها »مالك« في عيد الفطر 
املبارك، وذلك تزامنا مع إطالق 
األلبوم اجلديد وحيث ستطل 
العمل اجلديد  دومينيك في 
مبشاهد جريئة ومبهرة من 
حتت املاء وأزياء تتماشى مع 

آخر صيحات املوضة.

اللبنانية  النجمة  أثارت 
دومينيك حوراني انتقادات 
متابعيها بعد أن نشرت صورا 
وصفها البعض بالفاضحة، 
ونش����رت دوميني����ك، التي 
تتواجد حاليا في دبي، صورا 
خالل سهرتها في احد املالهي 
الليلية، حيث كانت ترتدي 
فس����تانا قصيرا، باإلضافة 
إل����ى تدخينها الس����يجارة، 
وفي الوقت الذي اعتبر فيه 
بعض محب����ي دومينيك أن 
حياتها أمر شخصي بعيدا عن 
عملها الفني، انتقدها البعض 
اآلخر بش����دة الفتني إلى أن 
حياة الفنان الشخصية تؤثر 
على صورت����ه الذهنية لدى 

معجبيه. وكانت دومينيك 
نش����رت على موقعها على 
»انستغرام« صورا جديدة لها 
أثارت فيه إعجاب الكثيرين 

دومينيك حوراني بالسيجارة

كوكش، وإنتاج مؤسس���ة 
اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني، 
وبطولة: أمل عرفة، ووفاء 
موصللي، وفايز قزق، وجهاد 
س���عد، وسامر إس���ماعيل، 
وجنالء اخلمري، وعال الباشا. 
وكانت نادي���ن قد افتتحت 
موسمها اجلديد مبشاركتني 
ف���ي فيلمي »الرج���ل الذي 
صنع فيلما« للمخرج أحمد 
افتراضية  األحمد، و»غرفة 
على السطح« للمخرجة سهير 

سرميني.

الفتاة املتس���امحة  إنها 
واحملبة التي متثل »اإلسالم 
الشامي« مبا فيه من بساطة 
وانفت���اح عل���ى املعتقدات 
املختلفة واحتضان لثقافة 
احلوار وقبول اآلخر. هكذا، 
ارتدت نادين حتس���ني بيك 
احلجاب في مسلسل »القربان« 
لتجسيد شخصية »نادين« 
في عودة إلى التس���امح ما 
قبل عرس الدم الس���وري. 
والعم���ل من تألي���ف رامي 
الدين  نادين حتسني بك في مسلسل »القربان«كوسا، وإخراج عالء 

نادين حتسني بيك بـ »احلجاب الشامي«


