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شذى سبت مع شقيقتها ابرار أثناء املؤمتر الصحافي

منة فضالي

أبرار مع املشترك اإلماراتي علي

)كرم ذياب(الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة ومدير الشؤون الفنية لروتانا الكويت محمد الفضلي وشهاب حاجيه مع عدد من الفنانني واإلعالميني احلاضرين في املؤمتر

أمل حجازي

عال راميأبوالليف

أبرار سبت: »ال تعليق« على لجنة تحكيم »نجم الخليج« هذا العام

عبدالحميد الخطيب
عل���ى غي���ر ع���ادة الفنانني 
املبتدئني في الوسط الفني شنت 
الفنانة الشابة ابرار سبت حربا 
خفية على برنامج »جنم اخلليج« 
التحكيم متمثلة  وحتديدا جلنة 
في الفنان���ة انغام، مؤكدة خالل 
املؤمتر الصحاف���ي الذي عقدته 
مس���اء امس االول في مطعم ال� 
»7 بارز« بالساملية واداره الزميل 
جمال العدوان���ي، انها تعرضت 
للنقد من قبل جلنة التحكيم اكثر 
من زمالئها اآلخرين، مستغربة 
خروجها في الوقت الذي تتمتع 
فيه بشعبية كبيرة ليست على 

مستوى البحرين واخلليج وامنا 
على مستوى الوطن العربي.

حلم

واضافت ابرار قائلة: مشاركتي 
في »جنم اخللي���ج« كانت حلما 
وحتقق، واشكر كل من ساعدني 
فيه بداية من اخوتي شيماء وشذى 
وجمهوري البحريني، وكذلك اهل 
املتسابق الكويتي عبدالعزيز الذين 

دعموني حتى آخر حلظة.
وعن تفاصي���ل مغادرتها من 
البرنامج قالت: ال اعلم ملاذا خرجت 
على الرغم من حصولي على اعلى 
نسب التصويت من بني املشتركني، 

ملمحة الى انها دخلت البرنامج 
معتق���دة انه يحتض���ن املواهب 
اخلليجية فق���ط لكنها فوجئت 

بعكس ذلك.
وبس���ؤالها هل هن���اك تعمد 
من احد اعض���اء جلنة التحكيم 
الخراجها ردت بع���د تفكير: »ال 
تعليق« على جلنة حتكيم »جنم 
اخلليج« هذا الع���ام فكلهم على 
راسي، مشددة على ان اللجنة لم 
تكمن ضدها، وامنا رأت ان هناك 
تقصيرا منها، مثمنة وصولها الى 
املرحلة التاسعة في البرنامج وانه 
اجناز كبير الي متس���ابق يدخل 

البرنامج.

وتابعت: لن انسى كالم الفنان 
عبداهلل الرويش���د الذي انساني 
الزعل خلروج���ي وجعلني اكثر 
اكمل مشواري  ان  تصميما على 
ال���ذي اخترت���ه منذ  الغنائ���ي 

طفولتي.
وحول تصريحها بان الفنانة 
انغ���ام وراء خروجها ردت عنها 
اختها الفنانة ش���ذى قائلة: الكل 
تابع البرنامج وشاهد انغام وما 
الذي قالته البرار، فنحن لس���نا 
ضد جلنة التحكيم ونقدها البناء 
لكننا ضد النق���د اجلارح الهدام 

الذي يحبط العزمية.
واكملت ابرار: كنت امتنى ان 

اسمع من أنغام ما يفيدني كمغنية، 
فهل ذنب���ي انني وصلت ملرحلة 
متقدمة م���ن البرنامج حتى يتم 
انتقادي بهذا الشكل؟ ملمحة الى 
ان نقد جلنة التحكيم كان يطول 
بعض املش���تركني لكن���ه يزداد 
بالنسبة لها كل اسبوع، مستذكرة 
مساعدة زمالئها لها وحثها على 
التحمل ملواصلة املشوار والوصول 

الى اللقب.

دور مناسب

البرنامج  وزادت: في بداي���ة 
كنت متهورة والبعض نصحني 
باالجتاه الى التمثيل مثل اخوتي 

لكن الذي ال يعلمه اجلميع انني 
متعلقة بالغناء، وهناك ملحنون 
ومطربون اش���ادوا بصوتي قبل 
دخولي البرنامج وسأستمر فيه 
ولكن ال مانع من التمثيل اذا عرض 

علي دور يناسبني.
اجلدير بالذكر ان ابرار شدت 
في نهاية املؤمتر ببعض االغنيات 
وصاحبها فيها املشترك االماراتي 
عل���ي ال���ذي حض���ر خصيصا 
املناسبة وكان  ملش���اركتها هذه 
الش���اعر  في مقدم���ة احلضور 
الشيخ دعيج اخلليفة والشيخة 
هدى الصباح وعدد من الفنانني 

واالعالميني.

هاجمت أنغام وثمنت كالم الرويشد لها

نقيب الممثلين ينفي شطب منة 
من النقابة.. وينتظر اعتزالهًا رسميًا

أصيب صناع فيلم »والد العم« بالدهشة 
والغضب من كليب »ويلك من اهلل« للفنانة 
أمل حجازي والذي مت عرضه اخيرا على 
شاشات الفضائيات، والذي تدور أحداثه 
حول قصة مشابهة لقصة الفيلم عن زوجة 
يتم اختطافها الى اسرائيل وتكتشف ان 
زوجها جاسوس، فتقرر االنتقام وتبلغ 
عن زوجها الى ان يتم اغتياله في نهاية 
الكليب ال���ذي قام بإخراجه فادي حداد، 

حسب »النشرة«.
من جانبها، نفت أم���ل حجازي هذا 
التشابه مشيرة الى ان فيلم »والد العم« 
ليس أول عمل يتعرض لقضية العمالة 
االسرائيلية، وان قضية الصراع العربي 
� االسرائيلي ليست حكرا على احد ومن 
حق أي شخص ان يتعرض لها بجميع 

االشكال.

نفى نقيب املمثلني أشرف زكي ما تناقلته وسائل اإلعالم عن 
نيته شطب املمثلة الشابة منة فضالي من النقابة، وذلك على إثر 
تصريحاتها باعتزال التمثيل.وقال زكي في هذا الس���ياق: حتى 
اآلن لم أتلق أي أوراق رس���مية تفيد بقرار املمثلة منة فضالي 
باالعتزال، وبالتالي لن أقر بشطبها من النقابة، ولكن في حالة 

تقدميها لألوراق سأدرس األمر.
وم���ن جانبها أكدت الفنانة الش���ابة من���ة فضالي ل� »اليوم 
السابع«، صحة األخبار التي ترددت مؤخرا بشأن اعتزالها الفن.

وقالت: قررت ذلك إلراحة كل من يهاجمونني، لقد تعرضت لظلم 
ش���ديد وهناك الكثير من الفنانات الالتي يقدمن إغراء حقيقيا 
ولم يهاجمهن أحد بهذا الش���كل، ب���ل على العكس يحصدن كل 
االحت���رام والتقدير، نافية ما أثير عبر أحد املواقع اإللكترونية 
بأنها تصف الوسط الفني »بالزبالة«، مؤكدة على أنها حتترم كل 
زمالئها، كما أنها فنانة ومن هذا الوسط وأن كالمها مت حتريفه، 
مش���يرة إلى أنها لم تقل مثل هذه الكلمة والتي هي إس���اءة لها 

قبل زمالئها.
بدورها أوضحت الفنانة صابرين املسؤولة عن الشكاوى داخل 
نقابة املمثلني، أنها تلقت اتصاال هاتفيا من منة فضالي، عرضت 
عليها املشكلة حيث طلبت منها أن تراسلها كتابيا. وكما طلبت 
صابرين من منة فضالي االعتذار إلى يوسف عثمان واملخرجة 

إنعام محمد على حتى تنهي مشكلتها معهما. 
يذكر أن الفنان محمد فؤاد صرح من قبل، بأنه استبعد متاما 
منة فضالي من أحدث أفالمه، بعد أن كانت مرش���حة لهذا الدور 
من قبل، وقام بحذف هذا الدور نهائيا من الفيلم، اعتراضا منه 

على طريقة مالبسها خالل احتفالها بعيد ميالدها.

ال تمانع في أن يشترك معها في عمل فني إذا كان مناسباً لهما

عال رامي: ال أخجل من »أبو الليف«..
وأتمنى فوزه بـ الـ »ميوزك أوورد« العالمية

أوضح����ت الفنانة عال رامي أن 
زواجها من أبوالليف جاء بعد تفكير، 
وأشادت بشخصيته، مضيفة أنها 
ال تخجل منه وأنه إنس����ان طيب 
داخليا، ومحترم جدا، ويراعي اهلل 
في تصرفاته، وهذا أهم شيء في 
العالقات األسرية، معربة عن أمنيتها 

اإلجناب منه.
ولفتت رامي إلى أن ابنها الفنان 
الصاعد عمر خورشيد لم يعارض 
زواجه����ا، وقالت: لم يكن معارضا 
لتلك الزيجة، ألنه يرى أن هذا األمر 
حرية شخصية لي، ومادمت قررت 
ووافقت على شيء مهم في حياتي 
كمس����ألة الزواج فه����و لم يتدخل 
ف����ي قراري، ولم يق����ف في طريق 

سعادتي.
وكشفت عال رامي في حديثها ل� 

جنب، وشق كل منا طريقه الفني، 
ولكنهم����ا التقيا مؤخرا باملصادفة 
عند محام كان صديقا ألبوالليف، 
وبعد هذا اللقاء حدث التقارب، ومت 

»ام.بي.سي.نت« عن حقيقة عالقتها 
بأبوالليف بقولها: كنا زمالء دراسة 
أي����ام أكادميية  في الطفولة حتى 
الفن����ون، وكنا نقط����ن جنبا إلى 

عقد القران.
وع����ن حياتهم����ا الفني����ة بعد 
أك����دت رامي أن هناك  ارتباطهما، 
اتفاقا مس����بقا بينهما بعدم تدخل 
أي منا ف����ي عمل اآلخر، مؤكدة ان 
هذا ال يعني أال يس����تمع كل منهما 
ل����رأي اآلخر في عمل����ه، وللطرف 
الثاني مطلق احلرية في األخذ به 
أو رفضه، مؤكدة أنها ال متانع في 
أن يشترك أبوالليف معها في عمل 
فني إذا كان مناسبا لهما. وأشارت 
عال رامي إلى ان املوسيقار حلمي 
بكر واملوسيقار هاني مهنى أكدا أنه 
مبقاييس التوزيع لأللبومات والسي 
ديهات الغنائية في سوق الكاسيت 
العربي فإن أبوالليف كان يستحق 
اجلائزة العاملية »امليوزك أوورد« 

هذا العام، متمنيه فوزه بها.

صباح تنتقل إلى جناح 
أسطوري في فندق فاخر 

اعتراض
بعد أنتهاء املؤمتر حتدث أحد احلضور وهو مخرج في احدى 
القنوات الفضائية الى »األنباء« مسجال اعتراضه على االسلوب 
الهجومي الذي حتدثت به ابرار سبت ضد جلنة التحكيم، وقال: 
ال يصح ان يكون كالم أي فنان شاب عن قامات كبيرة في مجال 
االغنية مثل: عبداهلل الرويشد وأنغام وفايز السعيد بهذا الشكل 
الذي يقلل من خبرتهم الطويلة، مؤكدا ان نقد هؤالء النجوم ألي 
فنان هو تعليم في حد ذاته وليس هدما، فلو انها استفادت بالفعل 
من دخولها البرنامج لكان االجدر ان تشيد بكل من انتقدها أفضل 
لها من توجيه اتهام����ات خفية بأن هناك من حتداها وأخرجها 
من البرنامج وهي مازالت ناشئة، أعتقد ان كالمها مضحك، وال 

يقنع أي انسان محتك بالوسط الغنائي.

وردة في »أجازة«
مع عاطف ويحيى

محمد فؤاد خارج »روتانا«

مايا نعمة تبحث عن زوجها 
بعد عودتهما من قبرص

نقال عن املوقع الرسمي للشحرورة صباح: علم موقع ديفا 
صباح الرس����مي على الفيس بوك ان الفنانة صباح انتقلت 
منذ أيام لإلقامة في الفندق الفاخر brasilia suites - احلازمية 
في جناح فاخر يليق باألسطورة. وقد رحب جورج الشاعر 
صاحب الفندق بالس����يدة صباح وسعى لتوفير أفضل سبل 
الراحة للصبوحة تقدي����را منه لها وإعجابا بفنها وتاريخها، 
معتب����را ان وجودها في فندقه يزيد م����ن قيمة هذا الصرح 
الس����ياحي الذي ينزل فيه عادة كبار الشخصيات والوجوه 
العربية خالل زيارتهم لبنان. ولم تنس الشحرورة التي نوهت 
بالعاطفة الصادقة التي أظهرها لها جورج الش����اعر وحسن 
استقباله لها، ان تكرر ش����كرها وتقديرها واحملبة اخلالصة 
التي تكنها ألمني شبلي صاحب الفندق الذي كانت تقيم فيه 

خالل السنوات املاضية. 

وقع اختيار الفنانة وردة اجلزائرية على اغنية جديدة 
حتمل اسم »أجازة« من كلمات الشاعر املصري محمد عاطف 
واحلان محمد يحيى وتوزيع محمد مصطفى لتضمها الى 
ألبومها اجلديد، ومن املقرر ان يتم تسجيلها قريبا في اول 

زيارة لوردة الى مصر.
واعرب عاطف عن سعادته بالتعاون مع الفنانة الكبيرة، 
مؤكدا ان اي فنان شرف له ان يتعاون مع فنانة لها تاريخ 

فني عريق مثلها بأي شكل من االشكال.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ألغى الفنان محمد فؤاد أخيرا تعاقده مع شركة »روتانا« 
للصوتيات، معتبرا ان الشركة أخلت ببنود العقد معه، مشيرًا 
الى انها لم تقدم دعاية كافي����ة أللبومه األخير »بني إيديك«، 
كما انها لم تهت����م بامللصق الدعائي لأللبوم، متهما »روتانا« 
بتشويه صورته على امللصق وانها أظهرته وكأنه يعاني من 
احلول. من جانبه، نفى مسؤول في شركة »روتانا« اتهامات 
فؤاد، قائال ان فؤاد هو الذي س����لم امللصق بهذا الش����كل ولم 

تتدخل الشركة في الصورة.
يذكر ان فؤاد يجهز ألبوما جديدا ولكنه لم يحدد بعد الشركة 

اجلديدة التي سيتعاون معها إلنتاج األلبوم وترويجه.

بعد دخولها القفص الذهبي بأسبوع، صورت الفنانة مايا 
نعمة أغنية »حبيبي« على طريقة الڤيديو كليب في منطقة 
حامات في ش����مال لبنان وسط مناظر طبيعية خالبة، حيث 
اس����تعانت بخبرة املخرج العاملي نبيل محشي، الذي أخرج 
كليبات لعدد من الفنانات األجانب. وتدور فكرة الكليب حول 
قص����ة حب بني مايا ووليد، وفجأة يختفي حبيبها فتغني له 
»حبيبي تعودت عليك« وجتول في األماكن التي يتردد عليها 
حي����ث تزوره في مصنع احلديد الذي ميلكه ويعمل فيه لكن 
ال جتده فتستحضر أجمل الذكريات عن حبيبها معتقدة أنه 
ضاع منها، وعندما تتوجه الى س����يارتها لتغادر الى منزلها 
جتد ورقة وضعها وليد في س����يارتها مكتوبا عليها »القيني 

باالستديو لتسجيل أغنية أخرى وكليب آخر«.

الشحرورة صباح

وردة اجلزائرية 

محمد فؤاد

أبرار سبت

كليب أمل حجازي األخير يثير 
غضب صناع فيلم »والد العم«


