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إي����اف: احت����ل االلبوم 
اجلديد للسيدة فيروز »ايه 
في أمل« قائمة أكثر االلبومات 
مبيعا في مح����ات فيرجن 
بي����روت، منذ الي����وم االول 
لطرحه في االس����واق، وقال 
شهود عيان ان الكميات االولى 
املطروحة قد نفدت، وان جدال 
حصل ب����ن زميلة صحافية 
وشخص آخر، حيث كان كل 
منهما يحاول احلصول على 
النسخة االخيرة من االلبوم 
التي تبق����ت في الفرع الذي 

كانا يتواجدان فيه، بعد ان نفدت الكمية بشكل 
غير متوقع.

ومت تعزيز الفرع املذك����ور في اليوم التالي 
بكمي����ة كبيرة من االلبوم ال����ذي يعرض حاليا 

في أكثر من »ستاند« عرض 
خاص به ف����ي احملل. ورغم 
ان االلبوم باع آالف النسخ 
أقيما  اللذين  ضمن احلفلن 
في بيروت، ورغم تس����ريب 
اغنيات����ه فورا على ش����بكة 
االنترنت، اال ان هذه العوامل 
لم متنعه من تصدر القائمة 
في هذا الوقت القياسي، مع 
ارتفاع س����عر النسخة التي 
تبل����غ 25 ألف ليرة لبنانية 
مقارنة بأس����عار الشركات 

االخرى في السوق.
اجلدير بالذكر ان الس����يدة في����روز تتواجد 
كذلك في قائمة اكثر االلبوم����ات مبيعا بألبوم 
آخر يتضمن مخت����ارات من أجمل اغنياتها كان 

قد طرح في وقت سابق.

مطرب يبي »يصلح« ما افسده 
الدهر ف���ي االغنية احمللية قاعد 
يفكر بانتاج برنامج غنائي علشان 
االجيال املقبلة ما ينسون تراثهم 
الشعبي مثل ما يقول.. خير ان 

شاء اهلل!

تراث
ممثلة صايرة مقدمة برامج 
انها  هااليام متشي وتس���ولف 
»اعتذرت« ع���ن عمل محلي مع 
فنانة مشهورة بسّبة انها مشغولة 
مبش���روعها االنس���اني.. ودي 

اصدق!

مشروع
ممثلة »مايتها« مو معروفة 
هااليام حتاول استبعاد بعض 
زمياتها عن عمل درامي بتشويه 
صورهم عند املنتج علشان تكون 
البطلة الرئيس���ية فيه.. احلمد 

هلل والشكر!

تشويه

الزين تنضم للجنة تحكيم 
»الشرق األوسط السينمائي«

رئيسة قطاع اإلنتاج المصري تنفي: 
لم يتم ترشيح هيفاء لدور كاميليا 

عبدالحميد الخطيب
تلقت رئيس مجلس إدارة والعضو املنتدب لشركة إيجل فيجن 
لإلعام الشيخة الزين الصباح دعوة خاصة من مهرجان الشرق 
األوسط السينمائي السنوي الذي سينطلق غدا في إمارة أبوظبي 
في دولة االم���ارات العربية املتحدة لتك���ون ضمن أعضاء جلنة 

التحكيم املشاركن في املهرجان هذا العام.
وأكدت الش���يخة الزين أهمية اختيارها، واصفة إياه بالشرف 
الكبير لتمثيلها الكويت ضمن هذه اللجنة، التي تضم أس���ماء لها 
تاريخها الطويل من اخلبراء العاملين في مجال اإلعام السينمائي 
وصناعته احلديثة، وقالت: لقد تعمدت اإلعان عن اختياري هذه 
املرة حتى يعلم اجلميع أننا قادرون على الوصول والنجاح، ولدينا 
الطاق���ات الكبيرة التي تؤهلنا للوصول الى العاملية، ولكن الدعم 

احلكومي في بلدنا مغيب عن املبدعن إعاميا.
وأثنت الشيخة الزين على منحة الشاشة التي يقدمها املهرجان 
للمشاركن من الشرق االوسط لتكون داعما للشباب املبدعن في 
مجال االعام وتشجيعهم على مواصلة مشوارهم ما يخلق روح 
التنافس والبح���ث لتقدمي ما هو جديد وممي���ز واثبات قدراتهم 

وكسب اخلبرات.

القاهرة – سعيد محمود
ردا على ما صرحت به الفنانة هيفاء وهبي بأنها رشحت لدور 
كاميليا نفت م.راوية بياض رئيس���ة قط���اع االنتاج بالتلفزيون 
املصري ترشيح املطربة هيفاء وهبي أو املطربة دينا حايك للقيام 

بدور الفنانة كاميليا في مسلسل »الفراشات حتترق دائما«.
وأكدت بياض باعتبارها املسؤولة عن اجلهة املنتجة للمسلسل 
أن جمي���ع التصريحات التي خرجت باس���م أي فنانة مصرية أو 
عربية غير صحيحة متاما، مشيرة الى أن باب الترشيح لبطولة 
املسلسل لم يفتح بعد ووصفت ترشيح اسم كل من املطربة هيفاء 
وهبي ودينا حايك بأنها مجرد اجتهادات من البعض وتصريحات 

خرجت عن مصدر مجهول.
ومن جانبها اكدت هيفاء ل� »اليوم السابع« انه لم يعرض عليها 
سيناريو »كاميليا« وانها سمعت باملوضوع مثل باقي الناس من 
الصحافة وقالت: لدي حاليا س���يناريو من احدى الشركات التي 
تريد التعاقد معي، والسيناريو عن فتاة مصرية »شقية وجدعة« 
والس���يناريو حاليا في املراحل النهائي���ة للكتابة ولن أفصح عن 

تفاصيله في هذه املرحلة.

الشيخة الزين الصباح

هيفاء وهبي

أصالة نصري

نفت أن تكون سّوقت أللبوماتها من خالل الترويج لمشكالتها الخاصة

المحروقي: تصريح أحالم عن مطربات الخليج 
ال يقلل من وجودي في الساحة الغنائية

متباينة منذ عامن.

نجم الخليج

وكشفت احملروقي عن تلقيها 
عرضا للمش����اركة في النس����خة 
احلالية من برنامج »جنم اخلليج« 
غير انها رفضت، حيث قالت: تلقيت 
اتصاال من إدارة البرنامج قبل بدء 
املوسم اجلديد بيومن غير أنني 
اعتذرت عن املشاركة لضيق الوقت، 
ولو عرض علي األمر مبكرا لفكرت 
قب����ل ان أبدي رأيي في املوضوع، 
ولكن يبدو انني كنت بديلة لفنانة 

كانت ستشاركهم واعتذرت.
وحول ع����دم مش����اركتها في 
التي تقام  الغنائي����ة  املهرجانات 
سنويا مبناسبة االعياد الوطنية 
في الكويت قالت: لم أتلق أي دعوة 
رمبا انتم »مبتحبونيش عشان كده 
مبتجبونيش«، مش����يرة الى انها 
لن تقدم اغنية لاطفال في الوقت 
احلالي بع����د ان أصبحت موضة 
لكل الفنانات وش����ابها التكرار ما 

أفقد هذه النوعية جمالها.

ردت:  املناس���ب  باالهتم���ام 
»روتانا« بيتي واعرف كل من 
فيه���ا ويعرفونني جيدا، ومن 
ناحية االهتمام واالنتاج فأنا 
الساحة،  فنانة متواجدة على 
وال شك ان آلية عمل اي شركة 
انتاج يشوبها بعض القصور، 
مستحيل ان جتد شركة تعمل 

متكاملة %100.
وفيما يخ���ص جتربتها مع 
غناء تترات املسلسات أوضحت: 
يهمني التواجد بشكل مميز، وان 
اختلف عن غيري من الفنانات، 
ل���ذا عندما أق���رر ان أقدم على 
خطوة مثل غناء التترات يجب 
ان تكون مختلفة، وهذا ما وجدته 
في تتر مسلس���ل »االعتذار«، 
وال أنكر انه من املعروف عني 
اجلرأة في اختيار االغنيات التي 
أقدمها، لذلك ارفض ان يفرض 
علي اختيارات بعينها، أنا راضية 
عن الشكل الذي ظهرت به »اي 
اي« وأبل���غ دليل على جناحها 
انها مازال���ت تثير ردود أفعال 

حياتي اخلاصة على حس���اب 
فني، وانطبق االمر نفسه على 
البوم »مهري غالي« والذي ضم 
اغنية »اي اي« التي أثارت جدال 
واس���عا عند تصويرها وجاء 
ذلك عل���ى حس���اب االلبوم، 
ملمحة الى ان انتقاد الصحافة 
ساعد اجلمهور على ان يكون 
فضولي اكثر ويتدخل في حياة 

الفنان.

حياة الفنان

أم���ا عن س���بب تأثر حياة 
الفنان اخلاصة بالشهرة فقالت: 
لقد بدأت مشواري مع الغناء قبل 
الزواج لذا لن استطيع تفنيد 
أس���باب اهتزاز حي���اة الفنان 
الشهرة، السيما  اخلاصة بعد 
انني عندما تزوجت كانت لي 
أغنياتي املصورة التي عرفني 

اجلمهور من خالها.
إمكاني���ة خروجها  وحول 
من ش���ركة روتانا، خصوصا 
ان البعض يرى انها ال حتظى 

عبدالحميد الخطيب
حتت رعاية الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة، عقدت الفنانة 
االماراتية رويدا احملروقي مؤمترا 
صحافي���ا مبناس���بة زيارتها 
للكويت وتعاونها مع اخلليفة 
في أغنية س���ينغل وللتحدث 
عن آخر أعمالها الفنية، حيث 
استهلت احملروقي املؤمتر الذي 
تأخر عن موعده حوالي ساعة 
ونصف الساعة، وأداره الزميل 
نايف الشمري بتعليقها على 
الفنان���ة أحام بأنه  تصريح 
ال يوجد في الساحة الغنائية 
اخلليجية مطربات جيدات سوها 
هي ونوال الكويتية، حيث قالت: 
ال أنكر ان أح���ام ونوال لهما 
تاريخ حافل وأعمالهما معروفة 
باخلليج والوطن العربي، لكن 
اعتقد ان هذا التصريح ال يقلل 
من وجودي بالساحة الغنائية 
والدلي���ل تواج���دي ف���ي هذا 
املؤمتر ومع جمهوري الكويتي 

احلبيب.

6 شهور

وح���ول س���بب غيابها عن 
الساحة الغنائية قالت احملروقي: 
ليس غياب���ا باملعنى احلقيقي 
وإمنا خطة عم���ل حيث انني 
أطرح ألبوما كل عامن، واعتقد 
ان هذا أفضل ويحقق أصداء اكبر 
من ألبومات ال� 6 شهور التي 
ال يعلم عنها اجلمهور ش���يئا، 
ولقد طرحت 4 البومات غنائية 
وجميعها حظيت بنجاح كبير، 
مشيرة الى ان حياتها اخلاصة 
أثرت بشكل كبير على وجودها 
في الساحة، لكن رغم ذلك عملت 
في خضم املشكات التي عانت 
منها لفترة خصوصا خال فترة 

التحضير أللبوم »وريني«.
ونفت ان تكون قد حاولت 
التسويق أللبوماتها من خال 
الترويج ملش���كاتها اخلاصة، 
وقالت: في بعض االوقات اثر 
ذلك االمر على ألبوماتي، السيما 
ان الصحافة كانت تركز على 

أكد لـ »األنباء« أن اختياره جاء بعد نجاح »موهوم«

جوزيف عطية ينافس حماقي وسليم على جائزة الـ »إم تي ڤي« العالمية
تسلم جائزة ال يستحقها وبخاصة إذا كانت جائزة 
مدفوعة أو مشتبه بها، وأمل عطية حصوله على 
هذه اجلائزة وذلك لتثبيت ثقته بنفسه وقال: هذه 

فرصة ألصبح حاضرا عامليا.
وعن غنائه تيتر فيلم »الرجل الغامض بسامته« 
الذي عرض في رمضان الفائت، اعتبر هذه التجربة 
مهمة جدا، وخطوة الى األمام، ملمحا الى أن األغنية 
هي كناية عن شكر للشعب املصري الذي دعمه في 
انطاقه من »س���تار أكادميي« والذي كان جزءا ال 

يتجزأ من جمهوره الدائم.
أم���ا عن التمثيل خصوصا انه كانت له جتربة 
يتيمة في مسلسل »جيران« فأكد عطية أن الفكرة 
ليست واردة اآلن اذ يصب اهتمامه وتركيزه على 
أعماله الغنائية خصوصا أنها أصبحت تنافس كبار 
جنوم الفن. من جهة أخرى وجه عطية رسالة الى 
كل معجبيه يطالبهم بالتصويت له، ولكل شخص 
يؤمن بفنه، خصوصا أن حصوله على هذه اجلائزة، 

سيشكل إضافة الى مشواره الفني.

نفسه على انه ال يتوانى أبدا في احملاربة من اجل 
اجلائ���زة من خال تقدمي عم���ل راق خصوصا أن 
»موهوم« حصد املراتب األولى من حيث املبيعات 
في »الفيرجن ميغاس���تور«. واضاف: انه ال يقبل 

البلدان العربية تؤكد انتشاره عربيا. 
وأعرب عطية عن سعادته الختياره ضمن هذه 
الائحة مؤكدا انه سيسعد كثيرا للفائز ألنه يشرف 
بل���ده وكل البلدان العربية. ومش���ددا في الوقت 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ينافس جنم ستار أكادميي جوزيف عطية الفنانن 
 املصرين محمد حماقي وخالد سليم على جائزة 
ال� MTV Music Award عن فئة Best Arabic Act التي 
حدد اعان نتائجها في الس���ابع من الشهر املقبل، 
حيث متكن عطية من أن يحجز له مكانة في خطوة 
أولى تكرسه نحو العاملية.وقد أكد جوزيف عطية 
ل� »األنباء« ان اختياره جاء نتيجة جناح ألبومه 
األخير »موهوم« وقد شعر بالسعادة وباملفاجأة إثر 
االتصال الذي تلقاه من القيمن على هذه اجلائزة.

مشيرا الى أنه رغم املنافسة الشرسة التي تواجهه 
خصوصا ان كا من حماقي وسليم لديهما جمهورهما 
اخلاص، وبعد أن اشارت الصحافة املصرية الى ان 
حماقي األوفر حظا بسبب عدم متتع عطية بشعبية 
مصرية، أكد الفنان الش���اب أن���ه يتمتع بجمهور 
مصري كبير بدليل تتويجه جنما في برنامج »ستار 
أكادميي«. كما أن التعليقات اخلاصة مبعجبيه على 
صفحة ال� »في���س بوك« اخلاصة به، من مختلف 

خالد سليم محمد حماقي جوزيف عطية

)متين غوزال(جانب من املؤمتر الصحافي

رويدا المحروقي

أصالة: أجريت عمليات تجميل عديدة.. 
ونادمة على حقن وجهي

كشفت املطربة الس����ورية أصالة نصري عن انها كانت 
ترغب في الزواج من فلسطيني قبل ارتباطها باملخرج طارق 
العريان )الفلسطيني األصل(. وقالت لبرنامج »كام نواعم«: 
ان الفلسطينين مشهورون بأنهم يدللون زوجاتهم، ولكن 
ذلك لم مينع زوجها من ان يظهر لها عينه احلمراء في بعض 

األوقات بينما تبدي كامل الطاعة له.
وأوضح����ت نص����ري انها ال تنزعج بكونه����ا رقم 2 في 
املنزل، مؤك����دة في الوقت ذات����ه ان جمهورها في اخلليج 
واملغرب العربي أشمل من جمهورها في مصر التي رأت ان 

لها حسبة خاصة.
وعبرت أصالة عن ندمها الشديد إلجرائها عملية حقن 
بالبوتوكس لوجهها، ألنها أحست بعدم قدرتها على التعبير 
بوجهها كما يجب، فيما اعترفت بإجراء أكثر من عملية جتميل 

أخرى حتت العن وفي األنف واألسنان واللغد.
مؤك����دة انها ال تخجل من ذلك، وان ه����ذه العمليات لم 
تغير من حياتها، بينما تغضبها الفنانات الاتي يتصّنعن 
في الصور ويحاولن تقمص شخصيات فنانات أجانب مثل 

أنچلينا چولي.

»إيه في أمل« لفيروز يتصدر 
قائمة أكثر األلبومات مبيعًا

ديانا حداد: كليباتي دليل براءتي 
من الترويج لـ »قمصان النوم«

أبدت الفنانة 
ديانا  اللبنانية 
حداد استياءها 
م���ن  الش���ديد 
تردي���د أخبار، 
انه���ا  مفاده���ا 
الترويج  بصدد 
للمابس الداخلية 
النوم  وقمصان 
إلحدى الشركات، 
ان  معتب������رة 
كليباته���ا غير 
خير  املبتذل���ة 

دليل على انها ال ميكن ان تقبل مبثل ذلك األمر.
وأضاف���ت انها بالفعل وافقت عل���ى ان تكون الوجه 
اإلعامي إلحدى منتجات ش���ركة »ناعومي« الشهيرة، 
كسفيرة لهم، ولكن من خال العباءات املنزلية، واملابس 

اخلاصة باملنزل.

ديانا حداد بوستر ألبوم »إيه في أمل«


