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عبدالحميد الخطيب
أكدت الفنانة العراقية ش����ذى 
أنها لم تواجه صعوبات  حسون 
كثيرة في دخولها الوسط الغنائي، 
خصوصا أنها كانت مدعومة بعد 
حصلها على لقب »ستار أكادميي 4« 
من قناة »ال.بي.سي« وبعد انتهاء 
العقد أنشأت شركة خاصة بها تقوم 
بإنتاج أغانيها السينغل، مشددة � 
في املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
مساء أمس األول في فندق »هوليداي 
ان« الساملية وأداره الزميل نايف 
الش����مري للقاء الصحافة احمللية 
� على ان الفنانني اجلدد يعانون 
أحيانا في بداية طريقهم، خصوصا 
ان شركات االنتاج تهدف الى الربح 
من وراء املطرب س����واء لناحية 
احلفالت أو األلبومات وكذلك من 

حتميل االنترنت.

وأضافت شذى: أستعد حاليا 
للتعاون مع ش����ركة روتانا التي 
تربطني بها صداقة دائمة، حيث 
تقابلت مع رئيسها سالم الهندي، 
حيث تعاقدت مع الشركة شفاهية 
ولم أطلع حتى اآلن على أي بنود 
مكتوبة، مشددة على انها لن تقبل 
شيئا ضد مصلحتها، السيما أنها 

ترفض االحتكار بكل أشكاله.
وبس����ؤالها عن مشاركتها مع 
املوسيقار ملحم بركات في حفل 
رأس السنة رغم خالفاتهما، أجابت: 
هذا ثاني حفل لي مع املوسيقار، وال 
توجد خالفات بيني وبينه وإمنا 
هو انزع����اج لترجيحه كفة مدير 
أعمالي الس����ابق والذي كنت على 

خالف شديد معه.
وعن إمكانية اجتاهها للتمثيل 
أوضحت قائلة: لقد ش����اركت منذ 

للمش����اركة في أعمال رمضانية، 
وهناك احتمال كبير أن يكون لي 
عمل درام����ي هذا العام، اعتقد انه 

سيكون مفاجأة.
وحول املخرج يحيى س����عادة 

سنتني مع عدد من جنوم الدراما 
العربية في مسلسل »رسائل من 
رجل ميت« الذي عرض على قناة 
البغدادية وحظ����ي بنجاح كبير 
ومن بعده جاءتني عروض كثيرة 

ومن هو البديل له بعد رحيله ردت 
شذى: يحيى سعادة ليس له بديل 
ألن له بصمة لن تتكرر وتعاوني 
معه في كليب »وعد عرقون« كان 
ش����يئا جديدا، مؤكدة أنها ال ترى 

مبررا للهجوم الكبير على الكليب، 
خاصة انه جاء مرضيا لطموحاتها. 
وأكملت: أنا أثق في نفسي وأعرف 
ماذا أريد من الف����ن ولم أرد على 
أي انتقاد منذ تخرجت في »ستار 

الكليب ال  أكادميي«، ويكف����ي أن 
يحوي أي ع����ري وكل حركة فيه 
كانت حتمل معن����ى، لكن بعض 

الناس كانت نظرتهم له سلبية.
وع����ن رده����ا عل����ى املطربة 
التونسية لطيفة التي صرحت بأنها 
ضد مطربات البانيو والس����رير، 
قالت: تصريحي لم يكن املقصود به 
لطيفة، ولم أكن اعلم أنها حتدثت 
في هذا األمر، واملوضوع هو أنني 
أجبت في احد لقاءاتي الصحافية 
عن سؤال حول رأيي في مطربات 
البانيو والس����رير فأجبت بأنني 
ضد هذه النوعي����ة من الفنانات، 
ولكن لألسف قامت الصحافية التي 
أجرت احلوار معي بصياغة الكالم 
على طريقتها اخلاصة ففهم أنني 
أرد على لطيفة وهذا غير صحيح 

باملرة.

وأشارت شذى الى انها ستتعاون 
في البومها اجلديد الذي سيحوي 12 
اغنية منوعة بني العراقي واخلليج 
مع املطرب ماجد املهندس وقالت: 
املهن����دس فن����ان راق وأتش����رف 
بالتعاون معه، مؤكدة انه يهمها ان 
تكون ضمن املشاركني في مهرجان 
اجلنادرية الذي أشرف على املهندس 
العام املاضي، وكذلك كل املهرجانات 
العربية، ومنه����ا مهرجان »ليالي 
فبراير« والذي س����يتيح لها لقاء 
جمهورها الكويتي الذي تعشقه.

يذكر ان الفنانة العراقية شذى 
حس����ون زارت الديرة هذه األيام 
إلحياء حفل خاص إلحدى العائالت 
الكويتي����ة، وكذل����ك للقاء بعض 
الشعراء وامللحنني ليتعاونوا معها 
ف����ي ألبومها اجلديد املقرر طرحه 

باألسواق خالل الفترة املقبلة.

شذى حسون: لم أرد على لطيفة.. وأزعجني انحياز ملحم بركات لمدير أعمالي السابق
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روال سعد

يسرا

عبير صبري

أبوالليف

روال سعد أمام القضاء المصري

يسرا تحصل على 10 ماليين جنيه 
أجرًا عن مسلسل »شربات موز«

عبير صبري تصف منتقديها بقليلي األدب!

أبو الليف وجه دعائي لمحل كشري!
 القاهرة ـ سعيد محمود

يبدو ان سلسلة محالت كشري »أبوطارق« الشهيرة قد اختارت 
وجها دعائيا جديدا ليكون بطال حلملتها االعالنية اجلديدة، فتحت 
عنوان »كلنا بنحب أبوطارق«، نش���رت سلسلة محالت الكشري 
الش���هيرة مجموعة من الصور الدعائي���ة اجلديدة على صفحات 
»الفيس بوك« مؤخرا، كان بطلها املطرب نادر أبوالليف، وزوجته 
الفنانة عال رامي. الصور يظهر فيها الزوجان في لقطات متنوعة 
داخل فروع احملل، بداية من تناولهما لطبقني من الكش���ري وسط 
حالة من السعادة البالغة، ومرورا برفع أبوالليف الحد امللصقات 
الدعائية اخلاصة بسلسلة احملالت في اشارة منه جلودته ومتيزه، 
ووصوال الى التفاف أبوالليف وزوجته مع مجموعة من اجلماهير 

والعاملني باحملل حول صورة لصاحب سلسلة احملالت.

القاهرة ـ سعيد محمود
اللبنانية  ب���دأت املطرب���ة 
روال سعد في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية ضد قرار نقابة املهن 
الص���ادر مؤخرا  املوس���يقية 
مبنعها من الغناء في مصر، على 
خلفية صراعها مع مواطنتها 
هيفاء وهبي على أغنية »ايه ده 
ايه«، حيث أعلنت أنها بصدد 
االستعداد للحضور الى القاهرة 
لرفع دعوى قضائية ضد نقيب 
املهن املوسيقية منير الوسيمي، 
كما تستأنف قضيتها في مصر 
إلثبات أحقية ملكيتها لألغنية 

املتنازع عليها.
يذك���ر أن روال ق���د أذاعت 
االغني���ة الصيف املاضي، قبل 
أن تفاج���أ بالدعوى القضائية 
املرفوع���ة ضدها م���ن هيفاء 
وهبي التي طالبت فيها بوقف 

بث األغنية.

اتفقت الفنانة يسرا مع املخرج خالد مرعي على بدء 
تصوير املسلسل التلفزيوني اجلديد »شربات موز« 
منتصف شهر فبراير املقبل بعد االستقرار بشكل كامل 
على قائمة الفنانني والفنانات الذين سيش���اركونها 
بطولته. واملسلسل تأليف تامر حبيب وإنتاج شركة 
وايت هاوس � محمود بركة ومروان حامد مبيزانية 
قدرها 35 مليون جنيه نصيب يس���را منها عشرة 
ماليني جنيه بزيادة قدرها مليونا جنيه عن آخر أجر 
حصلت عليه في مسلسلها األخير »بالشمع األحمر« 
الذي عرض على شاش���ة رمضان املاضي. وستطل 
يسرا على جمهورها في هذا املسلسل وألول مرة في 
دور كوميدي يختلف بشكل كامل عن كل الشخصيات 
التي اعتاد اجلمهور عليها في مسلسالتها األخيرة. 
حيث جتسد ضمن أحداث املسلسل شخصية سيدة 
اسمها شربات تعمل خياطة مالبس مبشغل تفصيل 
ميلكه مصمم أزياء وتتعرض في عملها للكثير من 
املواقف من بينها العادي واحملرج. وفي الوقت ذاته 
تخوض جترب���ة الزواج مرتني اال انه لم يكتب ألي 
زيجة منها االس���تمرار، وتعان���ي من عدم اإلجناب 
فتعوض حرمانها من األطفال بأشقائها حيث تقوم 

على رعايتهم، وتتوالى األحداث.

أعربت الفنانة عبير صبري عن استيائها 
اثر ردود الفعل التي طالتها بعدما أعلنت عن 
رغبتها في االستعانة ببديلة ألداء أحد املشاهد 

الساخنة في فيلم »حفلة منتصف الليل«.
ووجهت عبير رسالة، حسب موقع »النشرة«، 
قالت فيها: أوجه رسالة لكل من هاجمني بأنه 
من األفضل لهم التركيز في عملهم، وإال سأكون 
مضطرة لوص���ف ذلك بالفراغ بقلة األدب في 

التعامل مع اآلخر.
وأوضحت عبير صبري أن املشهد الساخن لم 
يكن عبارة عن قبلة كما أشيع، ولكنها اقترحت 
على املخرج محمود كامل أن تستعني ببديلة 
للمشهد ألن وجهها لن يظهر، ووافق املخرج.

يذكر ان فيلم »حفلة منتصف الليل« يقوم 
ببطولت���ه كل من درة، حن���ان مطاوع، رانيا 
يوس���ف، منى هال، رامي وحيد، تأليف محمد 

عبد اخلالق، وإخراج محمود كامل.


