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األمير الوليد: ثقتنا في الهندي جعلتنا نوسع مهامه 

أيمن الذهبي: طالق أصالة من العريان حصل
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

بعد أن سرت أخبار عن طالق 
الفنانة أصالة نصري من املخرج 
طارق العري���ان، وقيام العريان 
بنفي وتكذيب ه���ذا اخلبر أطل 
أمين الذهبي طليقها السابق وأب 
أوالدها من خ���الل حوار أجرته 
معه صحيفة »س���يريا بوست« 
الى  ليؤكد خبر الطالق، مشيرا 
»أن الطالق حصل« وقال: أؤكد 
هذا الكالم ولكن املكابرة والكيد 
واخلوف من الشماتة هو سبب 
التعتيم اإلعالم���ي، وهذا اخلبر 
حقيق���ي، وإن كان غير حقيقي 

هو آخر همي. 
وبس���ؤاله عن نفي العريان 
خلبر الطالق ف���ي بيان أصدره 
وقوله إنه ال يزال يعيش في كنف 
أصالة، وفي الوقت نفسه ما قيل 
عن وجود وثائق لدى العريان عن 
أصالة التي لم تصدر أي بيان ترد 
فيه على اخلبر، أجاب الذهبي: أنا 
وأصال���ة متاما كما األب وابنته، 

على الساحة الغنائية اليوم ومن 
أفضل من أدى األغنية املصرية 

بطالقة وجدارة.
 وحول تصريح رئيس »روتانا 
للصوتيات« سالم الهندي بأنه لو 
فكرت أصالة بأن تعود لش���ركة 
»روتانا« لن تعيدها مبائة دوالر 
قال الذهبي:بكل شفافية ال ألوم 

األب يضرب ابنته ولكن ال يسمح 
آلخر بأن يضربها وأنا من املمكن 
أحتدث عن أصالة بسبب »قهري« 
ولكن بدافع األبوة ولن أس���مح 
للعريان ب���أن يتحدث عنها وال 
ملخلوق آخر، أصالة صوت محترم 
وهي أم ألوالدي على املس���توى 
الفني ومن أهم األصوات املوجودة 

س���الم الهن���دي، أصالة نصري 
عندم���ا كانت مع أمي���ن الذهبي 
ومع »روتانا« كانت في عصرها 
الذهبي ومع األسف اآلن هي بعصر 

العريان. 
الذي  وعن تصري���ح أصالة 
قالت فيه »طالقي من أمين الذهبي 
بسبب خيانته« رد بالقول: ليس 

لدي أي شيء أضيفه، وقد وجه لي 
سؤال في اإلعالم »هل كنت تخون 
زوجتك أصالة« وأجبت: نعم كنت 
أخونها ولو عاد بي الزمن لكنت 

خنتها وتزوجت عليها.
وحول موقفه من قول أصالة 
إنه في حال زوجت ابنتها شام لن 
تقوم بإخبار والدها عن ذلك، أجاب 
الذهبي: ال استغرب ذلك منها، إن 

لم تستح فافعل ما شئت.
هذا وكش���ف الذهبي عن أنه 
التحضي���ر لعمل رفض  بصدد 
الكش���ف عن تفاصيل���ه، وقال: 
سأذكر أسماء املشاركني في العمل 
وهم: السيف الشيخ جنيب في 
اإلخراج ومعن���ا الصديقة دمية 
قندلفت وإمارات رزق والنجوم 
النوري وس���لوم  الكبار عباس 
حداد وقيس شيخ جنيب وسلمى 
املصري وشكران مرجتى، ونحن 
اآلن بصدد ترشيح الشخصيات 
املقررة وسيبدأ التصوير خالل 

الشهرين املقبلني.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
صدر عن املكتب االعالمي لرئيس مجلس ادارة »روتانا القابضة« 
س���مو االمير الوليد بن طالل بيان أكد فيه اعتماد قرار مجلس ادارة 
»روتانا« اعتبارا من 28 سبتمبر بتغييرات ادارية تقوم على اعادة 
هيكلة مجموعة »روتانا« الى أربعة قطاعات: قطاع التلفزيون، قطاع 
الصوتيات، قطاع االفالم وقطاع اخلدمات االعالنية، وس���يتم دمج 
قطاعي االعالم الرقمي واملشروعات الناشئة ضمن القطاعات االربعة 
السابق ذكرها، وأشار البيان الى ان رؤساء هذه القطاعات سيكونون 

مسؤولني أمام فهد السكيت الرئيس التنفيذي للمجموعة. 
واعتبر البيان ان الهدف من اعادة الهيكلة هو أن تصبح املجموعة 
أكثر فاعلية وكفاءة بحيث يكون هناك مسؤولية مباشرة لكل قطاع 

عن االرباح واخلسائر ومبا يحقق النمو املرجو من املجموعة.
 وتابع البيان: بن���اء على ذلك تعتمد التغييرات االدارية التالية 
اعتبارا من تاريخ هذا القرار، يتم تعيني مدير عام املشاريع الناشئة 
والتطوير فراس خشمان في منصب نائب رئيس قطاع الصوتيات 
ويكون مسؤوال أمام س���الم الهندي رئيس قطاع الصوتيات وبهذا 
تتوسع مهام الهندي، وقال األمير الوليد في هذا الشأن: ثقتنا الكبيرة 

في سالم الهندي وقيادته لالدارة جعلتنا نوسع مهامه.

أصدر بيانًا أكد فيه أن تغييرات »روتانا« إدارية

قال إن تعتيمهما على الخبر لخوفهما من الشماتة

رئيس »روتانا للصوتيات« سالم الهندي سمو األمير الوليد بن طالل

أصالة مع زوجها طارق العريانأمين الذهبي

شيماء سبت تبحث عن الدعم 
لشقيقتها أبرار في »نجم الخليج«

عبدالحميد الخطيب
استطاعت الفنانة البحرينية شيماء سبت 
ان حتق���ق املعادلة الصعبة الت���ي كثيرا ما 
تفشل فيها بعض املمثالت من خالل التوازن 
بني التراجيديا والكوميدي���ا الذي انتهجته 
في مش���اركاتها الفنية خالل ش���هر رمضان 
املب���ارك، فقد كانت من أبطال مسلس���ل »ما 
أصعب الكالم«  وال���ذي ناقش قضايا مهمة 
مبوضوعية مستعرضا فكرة الصراع بني احلق 
والباطل ومدى االرتباط باألخالق مقابل إغراء 
املال، والذي جنحت فيه بتجسيد شخصية 
»حم���دة«، كما انها أجادت ف���ي دور »كلثم« 
من خالل احداث املسلسل الكوميدي الهادف 
»أحالم سعيد« والذي دارت أحداثه لتصف 
بعض الطق���وس املرتبطة بالزواج واحلياة 
االجتماعية فترة الستينيات، وقد عبرت شيماء 
عن سعادتها بتميز هذه املسلسالت متمنية ان 
تنال جميع أعمالها إعجاب املشاهدين، وملمحة 
الى النجاح الكبير الذي حظيت به مسرحية 
»عيال السعادة« وهي أول مسرحية من إنتاج 
شركتها اجلديدة واملسرحية إخراج حسني 
احلليبي، تأليف يوسف احلمدان، ومن بطولة 
سعاد علي، ابتسام عبداهلل، منصور اجلداوي، 
وغيرهم وعرضت فترة عيد الفطر السعيد 

بالبحرين تكملة لنجاح هذه االعمال.

من جانب آخر عبرت شيماء في تصريح 
إعالمي عن سعادتها مبشاركة شقيقتها أبرار 
سبت في برنامج »جنم اخلليج« الذي يعرض 
على شاشة تلفزيون دبي، مؤكدة انها مشغولة 
حاليا بتكوين جماعة اعالمية لدعمها حتى 

حتصل على اللقب.
وأضافت: أرجو من الفنانني واإلعالميني 
في البحريني دعم أبرار ملوهبتها التي حتتاج 
الى دفعة كبيرة لكي تواصل مشوارها الفني 
ولصوتها اجلميل حيث جتيد كل أنواع الغناء، 
مؤكدة انها تثق في جمهورها اخلليجي كله 

وانه سيساند شقيقتها حتى النهاية.
وقد وجهت ش���يماء دع���وة إلى عدد من 
الفترة املاضية ومنهم  الفنانني واإلعالميني 
املخرج محمد القفاص والفنانة أميرة محمد 
وابتسام عبداهلل وإميان البلوشي، وغيرهم 
وطلبت منهم دعم أبرار إلى جانب املتسابق 
البحريني جابر الترك���ي، وقالت: أمتنى ان 

حتصد البحرين اللقب هذا العام.
يذكر ان برنامج »جنم اخلليج« يعرض 
مس���اء كل أحد في ال� 11 مساء وتضم جلنة 
التحكيم في هذا املوسم، سلطان الرومانسية 
الرويش���د، والفنان اإلماراتي فايز  عبداهلل 
الس���عيد واملطربة املصري���ة أنغام بدال من 

املطربة ديانا حداد.


