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كش ملك

ساندي زعالنة قوي من (ماما) نوال
بعد غيابها عن املحروسة
منذ «ثورة  25يناير» وتراجع
حفالتها هناك ،ها هي تواجه
خطر املنع النهائي من
دخول مصر .والسبب شكوى
ّ
تقدمت بها ساندي إلى نقابة
ّاملوسيقيني ّتدعي فيها
أن النجمة اللبنانية عرقلت
مشاركتها في إحدى الحفالت
التي أقيمت في دبي
القاهرة ـــ أحمد جمال الدين
ّ
ف��ي ظ��ل غ�ي��اب�ه��ا ع��ن م�ص��ر م�ن��ذ ان��دالع
«ث � ��ورة  25ي �ن��اي��ر» وت ��راج ��ع ح�ف�لات�ه��ا
هناك ،تواجه نوال الزغبي تهديدًا باملنع
م ��ن ال �غ �ن��اء ف ��ي م �ص��ر ف ��ي ح� ��ال ث�ب�ت��ت
ص�ح��ة ال �ش �ك��وى ال �ت��ي رف�ع�ت�ه��ا ض� ّ�ده��ا
ال �ف �ن��ان��ة امل �ص��ري��ة س ��ان ��دي وات�ه�م�ت�ه��ا
ف�ي�ه��ا ب�م�ن�ع�ه��ا م��ن ال �غ �ن��اء خ�ل�ال حفلة
خ �ي��ري��ة أق �ي �م��ت األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي في
«م��رك��ز راش��د ل��رع��اي��ة وع�ل�اج الطفولة»
ف ��ي دب � ��ي .س ��ان ��دي ال �ت��ي ال ت �ح �م��ل في
رصيدها سوى ألبوم يتيم صدر في آب
(أغسطس) املاضي بعنوان ّ«أحسن من
ّ
كتير» ،أك��دت ل�ـ«األخ�ب��ار» أن�ه��ا تقدمت
بشكوى إلى نقابة املوسيقيني املصرية
لـ«إثبات حقها» ،بعدما طلبت الزغبي
ّ
م��ن م�ن��ظ�م��ي ال�ح�ف�ل��ة م �ن��ع س��ان��دي من
ّ
ال �ص �ع��ود إل ��ى امل �س��رح ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن
ص �م��ت ص��اح �ب��ة «م �ع��رف� ً�ش ل �ي��ه» ي��ؤك��د
امل � ��وض � ��وع ،وم ��وض � �ح ��ة أن� �ه ��ا ش �ع��رت
ب �ـ«اإلح �ب��اط م��ن م��وق��ف ف�ن��ان��ة يفترض
الشباب».
بها مساندة
ّ
وأض� ��اف� ��ت س ��ان ��دي أن� �ه ��ا ت ��رك ��ت األم ��ر

نوال الزغبي
للنقابة ،وتنتظر انتهاء التحقيقات ،إذ
أكد لها املعنيون أنها «ستأخذ مسارها
الطبيعي ملساندتها» في انتظار اتخاذ
قرار حازم يكون «عبرة لكل من يفكر في
اإلساءة إلى الفنانني املصريني».
وك ��ان ��ت ال� �ش ��اب ��ة امل� �ص ��ري ��ة ق ��د ف� ّ�ج��رت
م�ف��اج��أت�ه��ا ب�ع��د ع��ودت �ه��ا إل ��ى ال�ق��اه��رة
ّ
من خ�لال بيان صحافي أعلنت فيه أن
«ن�ج��وم�ي��ة ن ��وال ال��زغ �ب��ي ت��راج �ع��ت في

ّ
ال �س �ن��وات األ ًخ � �ي� ��رة» ،األم� ��ر ال� ��ذي ول ��د
ش �ي��ة م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ال �ش �ب��اب.
ل��دي �ه��ا خ � ّ
وتابعت «إنها في سن والدتي وال أريد
ّ
ّ
يسجل
أن أغني معها مجددًا» ،فيما لم
أي ّ
رد ل�ل��زغ�ب��ي ع�ل��ى م��ا ج ��اء ف��ي نص
البيان.
ّ
وف� ��ي م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب � ��رأي ال �ن �ق��اب��ة ،ش��دد
رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال� �ع� �م ��ل ف� �ي� �ه ��ا ال� �ف� �ن � ّ�ان
مصطفى كامل ل�ـ«األخ�ب��ار» على «أننا

ل ��ن ن� �ت ��ردد ف ��ي م �ن��ع ن � ��وال ال�ّ�زغ �ب��ي من
ال�غ�ن��اء ف��ي م�ص��ر إذا ث�ب��ت أن �ه��ا منعت
س��ان��دي م��ن اع �ت�لاء امل �س��رح ،ف�لا ّيمكن
أن ن �س �م��ح مل ��ن أس� � ��اء م �ع��ام �ل��ة ف��ن��ان��ي
مصر ف��ي ال �خ��ارج ب��أن يلقى الترحيب
ف��ي أرض ال �ك �ن��ان��ة» ،م��ؤك �دًا ف��ي ال��وق��ت
نفسه ّأن ّ
«حبنا للزغبي لن يدفعنا إلى
التغاضي ع��ن ح��ق ع�ض��وة ف��ي النقابة
إذا ثبتت صحة الواقعة».
ّ
وأوض� ��ح ك��ام��ل ّ أن ال�ن�ق��اب��ة ل��ن تتخلى
عن س��ان��دي ،وأن��ه سيجري اتخاذ قرار
ب �م �ع��ام �ل��ة ص��اح �ب��ة «ع �ي �ن �ي��ك ك ��داب�ي�ن»
ب��امل �ث��ل ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن ال �ن �ق��اب��ة ف�ت�ح��ت
تحقيقًا ف��ي امل��وض��وع واس�ت�م�ع��ت إل��ى
أق � ��وال س ��ان ��دي ،ك �م��ا ت� ّ�م��ت م�ن��اق�ش�ت�ه��ا
ف ��ي أس� �ب ��اب وت �ف��اص �ي��ل دع ��وت �ه ��ا إل��ى
ال �ح �ف �ل��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى االس �ت �ف �س��ار عن
الجهة املنظمة له ،وتحميلها ج��زءًا من
املسؤولية بسبب ع��دم التنسيق معهم
بشكل كامل قبل سفرها.
وح��ول توقيف الزغبي ع��ن العمل على
ّ
األراض � � ��ي امل� �ص ��ري ��ة ،أوض � ��ح ك ��ام ��ل أن
ال� �ق ��رار ل ��ن ي �ص��در إال ب �ع��د ال �ت��أك��د من
ّ
أن النقابة
صحة املعلومات ،مشيرًا إلى ّ
ال تتجه إلى تصعيد املوقف لكنها تريد
«استجالء الحقيقة» من خ�لال االط�لاع
على رأي األطراف املعنية كافة.
ً
كامل كشف أيضًا عن إجرائه اتصاال مع
رئيسة نقابة الفنانني اللبنانيني املمثلة
ّ
«تفهمت الشكوى
سميرة بارودي التي
ووعدت بالرد عليها خالل مدة أقصاها
عشرة ّأيام بعد استيضاح الحقيقة من
ن��وال الزغبي ،وفهم مالبسات ما حدث
م�ع�ه��ا» .وب�ع��دم��ا ن�ف��ى ك��ل م��ا ت ��ردد عن
صدور قرار بحق الزغبي وتعطيل حفلة
ستحييها ليلة رأس السنة ،اكتفى كامل
ّ
ب��ال�ق��ول إن األك �ي��د ح�ت��ى اآلن ه��و «ع��دم
صعود ساندي على املسرح على الرغم
من وجودها في الحفل واالتفاق املسبق
معها على تقديم فقرة غنائية».

◄ ت��زام�ن��ًا م��ع ال �ي��وم ال��وط�ن��ي ل�لإع�لام
ف��ي امل �غ ��رب ،اح �ت��ج ص�ح��اف�ي��ون ون�ش�ط��اء
أم��ام مقر وزارة العدل في ال��رب��اط أول من
أمس على االعتداءات املتكررة لقوات األمن
ع�ل�ي�ه��م خ�ل�ال تغطيتهم ل�ل�أح ��داث .ورأت
ال�ن�ق��اب��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ص�ح��اف��ة امل�غ��رب�ي��ة في
بيان ّأن توالي االعتداءات على الصحافيني
ي �ب�ّي�نّ «ن �ي ��ة م �ب �ي �ت��ة واس �ت �ه ��داف ��ًا واض �ح��ًا
ض��ده��م ب �ق �ص��د ت��ره�ي�ب�ه��م وص ��ده ��م عن
ت�غ�ط�ي��ة أح � ��داث ال �ت �ظ��اه��رات االج �ت �م��اع �ي��ة
والسياسية».
◄ تعاقدت قناة «القاهرة والناس» مع
ّ
سمية الخشاب لتقديم
املمثلة املصرية
برنامج جديد يهتم بعروض األزياء ،بعدما
ك��ان��ت ق��د ن�ش�ط��ت ل �ف �ت��رة ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال
وافتتحت مع والدتها متجرًا لبيع املالبس.
ّ
◄ أع�ل��ن ال�ف��ن��ان اللبناني إدم ��ون ح� ّ�داد،
ع �ل��ى ح �س��اب��ه ع �ل��ى ف��اي �س �ب��وك ،إس �ق��اط
ّ
املوجهة
ق��اض��ي االس�ت�ئ�ن��اف جميع التهم
إليه وإل��ى املمثلة راوي��ة ال�ش��اب ف��ي قضية
«اإلخ � �ل� ��ال ب � � � ��اآلداب ال � �ع� ��ام� ��ة» ،امل� �ع ��روف ��ة
ب ��اس ��م «ب ��وك �س ��ر س ��وب ��رم ��ان» (األخ� �ب ��ار
ّ
 .)2012/4/24وش�ك��ر ص��اح��ب «امل��رش��ح»
كل من وقف إلى «جانبنا وساندنا ودعمنا
في هذه املواجهة».
◄ ّ
تحول برنامج «حديث البلد» خالل
األي � ��ام امل��اض �ي��ة إل ��ى ح��دي��ث ال �س��اع��ة .هل
ّ
جماهيرية على
يتوقف ال�ب��رن��ام��ج األك�ث��ر
 mtvبعدما كاد يصل النقاش بني املحطة
وال�ش��رك��ة املنتجة  Periscoopإل��ى طريق
مسدود؟ يبدو أن املياه عادت إلى مجاريها،
وس�ي�ع��ود ال�ب��رن��ام��ج اع�ت�ب��ارًا م��ن الخميس
امل �ق �ب��ل .وع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» ّأن اإلع�لام� ّ�ي��ة
ّ
اللبنانية منى أبو حمزة ستعود اعتبارًا
م��ن ي ��وم غ��د األح� ��د إل ��ى ت �ص��وي��ر ح�ل�ق��ات
ج��دي��دة م��ن امل��وس��م ال�خ��ام��س م��ن «ح��دي��ث
ُ
ال �ب �ل��د» .ورف �ض��ت ال�ت�ع�ل�ي��ق ح��ول م��ا نشر
ف��ي ال�ص�ح��ف ،م�ش�ي��رة إل��ى ّأن الكثير من
التحليالت لم تكن صائبة.

