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شيرين عبدالوهاب

بعد أن نسبت توزيعها لزوجها

شيرين متهمة بسرقة أغنية »كّتر خيري«
القاهرة ـ سعيد محمود

اتهم املوزع املوسيقي وليد ش����راقي الفنانة شيرين 
عبدالوهاب بس����رقة أغنية »كّتر خيري« التي يتضمنها 
ألبومه����ا الغنائي اجلديد »أخيرا اجترأت« ونس����بها الى 

زوجها املوزع محمد مصطفى.
وأكد ان شيرين وعدته بكتابة اسمه في الطبعة الثانية 
من األلبوم وعلى كليب األغنية الذي ُعرض أخيرا، ولكنها 
أخلفت وعده����ا معه وقامت بوضع اس����م زوجها محمد 
مصطفى. من جانبها أنكرت ش����يرين عبدالوهاب اتهام 

وليد شراقي لها، مؤكدة انها ال تعرفه من األساس وان ما 
أشاعه اتهامات ال أساس لها من الصحة.

وأوضحت ان أغنية »كّتر خيري« تسلمتها من سعيد 
إمام مدير الشؤون الفنية بشركة »روتانا« منذ فترة طويلة 
بنّية ضمها الى ألبومها السابق »بطمنك«، ولم يكن قد مت 
توزيعها بعد. وفي السياق ذاته أكد محمد مصطفى انه ال 
يعرف وليد شراقي، وانه عندما تسلم األغنية للمرة األولى 
كانت عبارة عن »دميو صغير« ال يعتبر توزيعا لألغنية، 

مشيرا الى انه هو من قام بتوزيعها بعد ذلك.

الشاعر الشيخ صباح الناصر »الصريح«

سفير املعاقني مع العازمي وحليمة في مشهد مؤثر

.. مع الزميل مفرح الشمري

الطفل سالم العازمي ومعاناته مع والدته حليمة

سفير املعاقني عبدالكرمي العنزيد.نرمني احلوطي

تم تصويره في »دار الرعاية« بدعم من الشاعر صباح الناصر »الصريح«

السندريال حليمة بولند »حامل« في كليب »األم« اإلنساني

حليمـة بولند: حريصة على المشـاركة في أنشـطة ذوي االحتياجات الخاصة

مفرح الشمري
بدعم من الشاعر الشيخ 
صب����اح الناص����ر امللق����ب 
ب�»الصريح« صورت ملكة 
جمال املذيعات العرب حليمة 
بولند م����ن خ����ال كاميرا 
املخرج مناف عبدال ڤيديو 
كليب مساء امس االول بدار 
الرعاية االجتماعية والذي 
س����يعرض خال االسابيع 
املقبلة ويتحدث عن معاناة 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
حيث جسدت فيه دور »األم« 
احلامل من خ����ال قصيدة 
شعرية انس����انية لسفير 
الشاعر عبدالكرمي  املعاقني 
العنزي الذي شاركها في هذا 
الكليب حتمل عنوان »األم« 
في أول جتربة لهما االثنان 

في عالم الڤيديو كليب.
مشاهد »الكليب« الدرامية 
تصدرت لكتابتها د.نيرمني 

احلوطي باسلوب جميل وانساني يتماشى مع حس القصيدة 
حتى تصل للمشاهد دون معاناة وقد ابدعت سندريا املذيعات 
حليمة بولند في تصوير هذه املشاهد التي كانت موزعة في 
عدد من االماكن في دار الرعاية االجتماعية حيث جعلت اجلميع 
يصفق لها خاصة في مش����هد »حمله����ا« وتأماتها ملولودها 
املنتظر وصوال الى ما بع����د والدته معاقا وانصدامها بأمره، 
األمر الذي جعلها تتركه وتنش����غل عنه في امورها اخلاصة 

رغم حاجته اليها!
مخرج الكليب مناف عبدال جهوده كانت واضحة الخراج 
هذا الكلي����ب بطريقة جميلة وبعيدة عن التقليد النه »كليب 
انس����اني« رغم الظروف اخلاصة التي مر بها ملرض جده اال 

انه آثر على نفسه وحضر للوكيشن التصوير.
»األنباء« تواجدت في اللوكيشن ملتابعة تصوير »الكليب« 
الذي استمر اكثر من 10 ساعات متواصلة،ولرصد انطباعات 
فريق العمل فكانت البداي����ة مع ملكة جمال املذيعات العرب 
حليمة بولند التي عبرت ل� »األنباء« عن سعادتها لتصوير هذا 
»الكليب« لفئة تقدرها و انها حتترم عطاءاتها وحترص دائما 
على متابعة انشطتها، واضافت: سعيدة وايد على املشاركة 
في هذا الكلي����ب وامتنى اكون وفقت في تصوير مش����اهده 
الدرامية حتى تصل الرس����الة جلميع البشر عن معاناة ذوي 
االحتياجات اخلاصة. ومتنت سندريا املذيعات ان ينال هذا 

الكليب اعجاب اجلميع ويحقق الهدف االنس����اني املراد منه، 
ومن جانبه عبر سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي 

عن س����عادته الجناز هذا العمل االنساني الذي ميثل له 
حلما وحتقق على يد الش����اعر الشيخ صباح الناصر 

الذي قدم كل الدعم لتحقيق هذا احللم.
وشكر العنزي ملكة جمال املذيعات العرب حليمة 

بولند على مش����اركتها في هذا »الكليب« الذي وافقت 
على تصوير مش����اهده دون تردد وال خوف، مشيرا 
الى ان هذا ليس بغريب على سندريا املذيعات حليمة 
بولند احلريصة دائما على املشاركة في انشطة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، كما شكر املخرج مناف عبدال على 

رؤيته االخراجية لتنفيذ هذا العمل والشكر موصول 
الى د.نيرمني احلوطي التي قامت بكتابة املشاهد 

الدرامية، ووزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي ملوافقته على تصوير 

هذا العمل في دار الرعاية. 
 يذكر ان الطفل س����الم العازمي 
ش����ارك في التصوير حيث جسد 
معاناة الطفل املعاق بطريقة بهرت 
اجلميع واستحق عليها التصفيق 

من فريق العمل.

سـفير المعاقين: الشـاعر الشـيخ صباح الناصـر حقق حلمي

.. ونظرة ألم على ما حدث له

السندريال حليمة بولند في عيادة الدكتور

)أسامة البطراوي(ملكة جمال املذيعات العرب تتوسط فريق العمل


