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مادلين: الجرأة مطلوبة للفت األنظار
بيروت ـ بولين فاضل

ق����د تكون اعمال الفنانة مادلني مطر افضل مرآة لش����خصيتها 
وفكرها وهي التي تتقصد اجلرأة في كل عمل لها في ضوء قناعتها 

بأن قليال من اجلرأة مطلوب للفت االنظار.
مادلني التي اثارت اجلدل في كليبها االخير »اما عجايب« على اكثر 
من صعيد، جتد نفسها اليوم مضطرة للدفاع عن عملها خصوصا 
بعد اللغط الذي حصل حول استنساخه عن كليب روسي، »األنباء« 

التقتها في هذا احلوار فإلى التفاصيل:
في الفترة االخيرة ش��عرنا وكأنك كثفت م��ن اطالالتك االعالمية، 

فهل هي سياسة جديدة تعتمدينها؟
هي ليست سياسة جديدة بل كل ما في االمر ان لدي عمال جديدا 
ميكن ان اطل واحتدث عنه، في العادة ال احب ان اظهر في االعالم 

ألعطي آرائي باآلخرين بل كي احتدث عن عملي وادافع عنه.
وعم تدافعني اليوم في اطالالتك؟

أدافع عن شخصيتي في كليبي االخير »اما عجايب«.
هل تدافعني الن االعالم انتقد اطاللتك فيه؟

اكي����د، الكليب احدث صدمة عند الن����اس وانا تقصدت هذه 
الصدمة »اما عجايب« اغنية ش����بابية غير معقول ان نضع لها 
كليبا »ختياريا« بل بديهي ان يرافقها كليب شبابي يصدم الناس 

لكن مع احلفاظ على اخلط االحمر الذي ال ميكن ان اتخطاه.
اذا عاد بك الزمن الى الوراء هل تقدمني الكليب بالش��كل نفسه 

ام تعدلني فيه؟
ال اق����وم بعمل واندم عليه لكوني من النوع الذي يدرس 
جي����دا خطواته، من هنا اذا عاد بي الزمن الى الوراء احافظ 
على فكرة الكليب نفس����ها وعنصر الصدمة نفسه، واذا قدر 

لي اضع الكليب اجمل حتى مما بدا عليه.
ملاذا تصرين على اجلرأة في كليباتك؟

الن قليال من اجلرأة مطلوب للفت االنظار.
لكن انت اليوم مش��هورة وناجحة ولدي��ك جمهور يقدرك 

وبالتالي ليست بحاجة الى اجلرأة للفت االنظار.
صفة اجلرأة تالزمني منذ بداياتي وانا احب ذلك، ومع 
العلم ان اجلرأة ليس����ت دوما مرادفا لالث����ارة، فأنا قدمت 
كليب����ات جريئة لم يكن لها عالقة باالثارة مثل كليب املرأة 

القطة الذي شوهت فيه ش����كلي كي ابدو كالقطة وكليب »بتلون 
ليه« الذي جترأت وقمت فيه بألعاب بهلوانية كان ميكن ان تشكل 

خطرا على حياتي.
لك��ن في موازاة ذلك جلأت الى االغ��راء واالثارة في كليبات اخرى 

ومن بينها كليب »اما عجايب«؟
صحيح واين اخلطأ مادمت لم اتخط حدودي ومادمت في عمر 
الشباب؟ فأنا لن اجلأ الى االثارة وانا في اخلمسني او الستني، ثم 
انا في كليب »ام����ا عجايب« ارتديت ما ترتديه اي فتاة ذاهبة الى 
سهرة ولم افعل ما ال تفعله اي فتاة عادية، رمبا لقطة الفلينة هي 
اكث����ر لقطة جريئة في الكليب، اال ان فيها داللة على ان هذه املرأة 

قوية وال تنكسر الحد.
هن��اك من أثنى على فكرة الكليب لكنه انتقد االغنية في ذاته ورأى 

ان موسيقاها اكثر من عادية، ما ردك؟
هذا رأيهم وانا احترمه، لكن عندما صنعت هذه االغنية تقصدت 
ان اتوجه فيها الى جيل الش����باب الذي يتردد على املالهي الليلية 
وانا اليوم عندما اقصد هذه االماكن اسمع اغنيتي فيها، علما بأني 

ال اقول عن االغنية انها ضاربة ومكسرة االرض.
لكن ملاذا هذا التفاوت بني اغنياتك؟

الس����بب هو اني مطربة كل االلوان وال احب ان اضع نفس����ي 
ف����ي خانة معينة لكن صوتي هو ال����ذي يضعني في خانة اللون 

الرومنسي.
ماذا تقولني عن اللغط الذي رافق كليب »اما عجايب« الس��يما جلهة 

استنساخه عن كليب روسي؟
ارفض كلمة استنساخ لكوني ال انا وال املخرج فادي حداد كنا على 
علم بالكليب الروسي، ما حصل في هذا الكليب هو اننا قصدنا شركة 

اعطتنا ثالث افكار اخترت من بينها الفكرة التي شاهدمتوها.
يعني الفكرة ليست لفادي حداد؟

ليست لفادي بل لشركة تصنع نصف اعالنات البلد، رمبا تكون 
هذه الشركة قد رأت هذه الفكرة في مكان آخر فأعجبتها ونسبتها 

اليها، ولهذا السبب فادي اليوم في مشاكل كبيرة مع الشركة.
أما من ألبوم كامل؟

اعد البوما وكلما شعرت بأني تأخرت في اجنازه آخذ منه اغنية 
واصورها.

دافعت عن شخصيتها في »أما عجايب«
سيرين نجمة ليالي التلفزيون

 في مركز شباب الجزيرة

منة فضالي انسحبت من »العار«

محمد عبده: »مرّت علينا« في دبي

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حتيي الفنانة سيرين عبدالنور 30 اجلاري حفل ليالي التلفزيون 
مبدينة القاهرة املصرية في مركز ش����باب اجلزيرة وهو احلفل الذي 
يحتضنه التلفزيون املصري وستغني فيه سيرين مجموعة من أغانيها 
مثل أغني����ة »باللغة العربية الفصحى« و»عيونه الس����ود« و»ليالي 
الشوق« و»عمري معاك« باالضافة ملفاجآت كثيرة ستفجرها سيرين 
في احلفل. لتكمل سيرين بهذا سلسلة حفالتها الناجحة في مصر بعد 
حفلة شم النس����يم التي كانت في مدينة االسكندرية والتي حضرها 
م����ا يقرب من 7 آالف متفرج وقبلها حفل رأس الس����نة وحفل خيري 
م����ع الفنان عاصي احلالني مع جمعية الصداقة املصرية – اللبنانية. 
ويشارك سيرين الغناء في هذه احلفلة الفنان حمادة هالل لثاني مرة 

بعد حفل شم النسيم باالسكندرية.
اجلدير بالذكر ان سيرين تنتظر عرض فيلمها »املسافر« في موسم 

الصيف احلالي.

القاهرة ـ سعيد محمود
استمرارا لسلسلة املشاكل واألزمات التي تقوم بها الفنانة الشابة 
منة فضالي انس���حبت من مسلسل »العار«، وذلك بعد ان رفضت 
الشركة املنتجة الرضوخ لشروطها، حيث طالبت بوضع اسمها على 

التتر قبل اسم الفنانة عال غامن التي تشارك في العمل ايضا.
وهو االمر الذي رفضته الشركة املنتجة واغضب عال غامن ايضا 
خاصة ان هناك اتفاقا من قبل تصوير املسلسل على كيفية وضع 

االسماء، ورفضت منة تفهم االمر وانسحبت من العمل.

يجهز لدويتو مع الماجد وصقر

المشترك الكويتي 
عبدالعزيز الظفيري

عبدالعزيز في لوحة استعراضية

رئيسة االكادميية روال سعد مع اعضاء هيئة التدريس

سيرين عبدالنور

فنان العرب محمد عبده

منة فضالي

كش���ف فنان العرب محمد عبده عن تصويره عملني »دويتو« 
احدهما مع الفنان راش���د املاجد واآلخر مع الفنان رابح صقر، كما 
فاجأ عبده جمهوره حني اعلن تصويره اغنيتني جديدتني لصالح 
»جلسات وناسة«، واالغنيتان هما »حن اخلفوق، مّرت علينا« جاء 
ذلك عبر اتصال هاتفي اجرته معه اذاعة mbc fm اثناء تواجده في 

استديوهات »وناسة« بدبي.
اجلدير بالذك���ر ان فنان العرب محمد عبده اكد تصويره ل� 16 
من اعماله الطربية م���ا بني القدمي واحلديث، كما يتابع اختيارات 

اغنية ألبومه املقبل.

عبدالعزيز المشترك الكويتي الوحيد يوّدع »ستاراك 7«
ميريام تعمل على تحقيق األحالم التي راودتها في طفولتها

خـروج ميــرال 
مـن البرايـم العاشـر 
وطاهرة أنقذت أسمى 

الخطر دائـرة  مـن 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
خس����رت الكويت مش����تركها الوحيد في 
»ستاراك 7« بعد تسميته الثانية لألسبوع 
الثاني على التوالي ليودع عبدالعزيز الظفيري 
االكادميية )24.24%( الى جانب ميرال )%15.85( 
بعد ان كان اجلمهور قد أنقذ طاهرة )%25.48( 
التي بدورها أنقذت اسما محالوي )%11.64(. 
وكان تصويت الطالب قد شهد أجواء متشنجة، 
إذ عدل بني أسمى وميرال بنسبة 4 أصوات، 
إال أن احلسم كان لطاهرة التي اختارت اسمى 
كونها تقف ألول مرة في دائرة اخلطر وألنها 

ابنة بلدها كما أشارت.
ومبغ����ادرة مي����رال وعبدالعزيز الطالب 
الوحيد من الكويت، يبقى 11 طالبا في األكادميية 
ملواجهة املرحلة املقبلة واألكثر خطورة، حيث 
يصب����ح التحدي أكبر فيم����ا بينهم من أجل 
البقاء واالستمرار في األسابيع املتبقية من 

البرنامج.

مرتية أولى

وكانت نتائج التوب 5 لهذا االسبوع حملت 
الس����عودي س����لطان الى املرتبة االولى، أما 
جائزته فكانت عبارة ع����ن بطاقة مصرفية 
مببلغ من املال 4 آالف دوالر، كما أشارت رئيسة 
األكادميية الى جناح سلطان وتقدمه السريع 

بالرغم من وعكته 
وتعبه  الصحية 
داخل األكادميية، 

فيما ح����ل رامي 
ثانيا وزينة ثالثة ومحمد رمضان في 

املرتبة الرابع وبدرية خامسة.
هذا واستضافت االكادميية النجم العاملي 
ريو والفنانة ميريام فارس التي متكنت من 
العودة الى بيروت بعد ان كانت قد احتجزت في 
لندن اثر إغالق املطار بسبب بركان ايسالندا، 
ليضيفوا على السهرة أجواء املرح واحلماسية 

في البرامي العاشر من »ستار أكادميي«.
الفنانة اللبنانية ميريام فارس افتتحت 
البرامي بأغنيتي »واحش����ني إيه« مع طاهرة 
و»ناديني« مع رحم����ة، كما غنت »إيه يللي 
بيحصل« منفردة، و»ان����ت بتقول إيه« مع 

بدرية وأسما.
هيلدا رحبت بحضور فارس وس����ألتها 
عن األهداف التي حققتها بعد س����نوات من 
االحتراف، فأكدت ميريام أنها حققت الكثير، 
لكنها لن تكتفي مبا وصلت إليه من جنومية، 
بل ستعمل على حتقيق املزيد من األحالم التي 

راودتها منذ الصغر.
أم����ا النجم ريو الذي عبر عن س����عادته 
لوجوده في لبنان وعلى مس����رح االكادميية 

 Shine للمرة الثانية، فغنى
On وم����ع ميرال ومحمود ش����كري، غنى 
،After the love وكان أطل الطالب في عدد من 
اللوحات االستعراضية والغناء على املسرح 
فبعد عرض تقرير عن اس����باب تس����مياتهم 
غنت ميرال »فروزن« للفنانة العاملية مادونا 
وغنى عبدالعزيز »قول رجعت ليه يا حبيبي« 
للفنان حسني اجلس����مي. أما طاهرة فقدمت 
»ق����دام الكل« للفنانة دارين حدش����يتي، ثم 
تلتها اسماء محالوي باغنية »ما حدا حلدا« 

لنجوى كرم.

رحلة بحرية

ثم استحضرت رحمة مبشاركة اسماء 
احملالوي في لوحة اس����تعراضية رائعة 
سعاد حسني سندريال السينما املصرية 

من خالل اغنية »يا واد يا تقيل«.
وقد مت عرض تقرير عن تفاصيل جولة 
ميرال ومحمود شكري في لبنان ورحلتهما 
البحرية وجولة الشوبينج التي قاما بها.

ثم رحبت هيلدا مبحمود ش����كري رئيس 
مجلس الطالب في االكادميية الذي وعد بتقدمي 
مشروع خاص لالكادميية. أما املشترك محمد 
علي من مصر فقدم اغنية »على ش����ط بحر 
الهوى« لكارم محمود لتغني السورية زينة 
افتيم����وس »اعتزلت الغرام« للفنانة ماجدة 
الرومي، أما بدرية م����ن تونس فغنت »طب 
وأنا مالي« لوردة فيما غنى س����لطان »سما 
اسبانيا« وسط لوحة استعراضية، وقد شاركت 
بالرقص كل من رحمة وزينة وطاهرة وميرال، 
يذكر ان محمد ش����كري الذي استكمل تقدمي 
االغنية نسي مقطعا منها ليتوقف عن الغناء 
اثناء تقدمي وصلته. م����ع العلم ان هذه اول 
مرة يغني فيها باللغ����ة العربية وحاز على 
مديح من رئيسة االكادميية. ثم أطل املشترك 
السوري ناصيف زيتون ليغني مللحم بركات 

»حمامة بيضا«.
ومن أجمل اللوحات االستعراضية التي 
ظهر فيها الفانوس السحري لعلي بابا أطل 
محمد رمضان في أغنية »قدك املياس«، وكان 
مسك اخلتام قبل اعالن نتائج التصويت من 
خالل التقرير االسبوعي عن كواليس البرامي 
السابق، حيث اظهر التقرير ايجابيات وسلبيات 
الطالب، كذلك تطرق الى التوب 5، باالضافة 
الى ذلك عرض التقرير مرحلة خروج باسل 

من »ستار اكادميي«.

مادلين مطر

          الطلبـــة الــ 11 
يواجهـــون  الباقــون 
المرحلـة المقبلـة األكثر 
األكاديمية فـي  خطورة 


