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  على عرش األصوات النسائية الخليجية
 

 أكد أن االتفاق مع هاني شاكر وآمال ماهر مازال قائمًا

  عبداهللا القعود لـ «األنباء»: شيرين الوحيدة التي انسحبت 
من «ليالي فبراير» ويارا االسم المقترح مكانها

 عبدالحميد الخطيب
  كشف رئيس جلنة احلفالت الغنائية مبهرجان 
«ليالي فبراير» امللحن عبداهللا القعود عن اعتذار 
الفنانة املصرية شيرين عبدالوهاب رسميا عن 
عدم املشاركة في حفلها مع املطرب السعودي رابح 

صقر واللبناني فارس كرم واملقرر 
ان يقام يـــوم اجلمعة املقبل في 
صالة التزلج وذلك للظروف التي 
متر بها مصر هذه األيام، مؤكدا ان 
شيرين هي املطربة الوحيدة التي 
اعتذرت بينما االتفاق مازال ساريا 
مع الفنان هاني شـــاكر واملطربة 

آمال ماهر حتى اآلن.
  وأضاف القعـــود في تصريح 
لـ«األنباء» قائال: هناك مفاوضات 
مع بعض جنمات الغناء في الوطن 
العربي، حيث يتم االتصال بهن 
حاليا للمشاركة بدال من شيرين، 
ملمحا الى انه رمبا تكون الفنانة 
اللبنانية يارا هي االســـم األقرب 
للمشـــاركة، مشيرا الى ان الفرق 

املوسيقية املصرية وصلت الى الديرة مساء أمس 
األول وتباشر استعدادها للحفالت الغنائية التي 

ستقام جميعا في موعدها.
  وتابـــع: نتمنى ان تكون فترة املظاهرات في 
مصر الشقيقة محدودة وان تعود أم الدنيا الى 
سابق عهدها، الســـيما انها مالذنا جميعا فهي 
رقم واحد وهي األســـاس ورائدة األمة العربية 

واإلســـالمية، وجميع الكويتيني والعرب بعيدا 
عـــن «البزنس» يرتبطون بهـــا عاطفيا، ملمحا 
الى انه درس في مصر وله فيها أهل وأصدقاء، 
متمنيا لهم السالمة وان تنتهي هذه الفترة بأقل 
اخلسائر مبا ينصب في صالح الشعب املصري 

الشقيق.
   وفي ســـيـــاق متصــــل 
وزعـــت شــــــركة روتانـــا 
للصوتيات مساء أمس األول 
بيانـــا أعلنـــت خاللـــه قرار 
الفنانة شـــيرين عبدالوهاب 
إلغاء مشـــاركتها املقررة في 
مهرجان «ليالـــي فبراير» ٤ 
اجلاري، وجاء ذلــــك نظــــرا 
للظروف الصعبة والــــدقيقة 
التي تعصف بأرض الكــــنانة 
مصر، حيث توجهت شــــيرين 
باعتـــذار لـــكل القائمني على 
املهرجـــان والـــذي قالت انه 
محبب عـــلى قلبها، وأيـــضا 
جلمهورهـــا ومحـــبيهـــا في 
الكويت الذين كانـــوا ينتـــــظرون إطــــاللتها، 
شـــاكرة الكل لتفهمهم لهذا االعتذار، خصوصا 
انها تـــدرك قيمة وموقع مصـــر احلبيبة ليس 
فقط بالنسبة الى املصريني، بل أيضا في قلوب 
الكويتيني وكل اجلماهير العربية، ســـائلة اهللا 
عز وجـــل أن يحمي مصـــر واملصريني واألمة 

العربية. 

 أسيل عمران تستعد لطرح 
ألبومها رغم االنتقادات 

  
  بدأت احملطــــات الفضائية اخلليجية عرض أحدث 
أغنيات الفنانة الســــعودية، أســــيل عمران، املصورة 
بطريقة الڤيديو كليب، والتي حملت عنوان «أجيال»، 
وهي أغنية جديدة ستقوم بطرحها ضمن األلبوم اجلديد 
املتوقع صدوره خالل الفترة املقبلة، بعد أن انضمت 
الى شــــركة «بالتينيوم ريكــــورد»، وانهت عقدها مع 
شركة «روتانا»، التي انطلقت من خاللها مع بداياتها. 
هذا وتطرح أسيل األلبوم اجلديد، على الرغم من أنها 
تعرضت هي وزوجها املذيع البحريني، خالد الشاعر، 
النتقادات الذعة بعد ظهورهما في برنامج «هي وهو»، 
واتهامهما بأنهما خرجا في بعض املشــــاهد عن إطار 
عــــادات وتقاليد املجتمع اخلليجي، وذلك عندما بدأت 
عملية حساب قدوم «الدورة الشهرية» ألسيل، وإجراء 
اتصال هاتفي مع والدتها على الهواء مباشرة ملعرفة 

املوعد، بحضور زوجها خالد الشاعر.

 أكد الفنان السعودي طالل سالمة الى ان 
الفن الغنائي السعودي بخير، ألنه ال يقوم على 
الظواهر املنفردة، بل هو تراكم فني تاريخي 
عريق متعدد االجتاهات، معتبرا ان الفنانة نوال 
الكويتية التزال تتربع على عرش األصوات 
النســــائية اخلليجية، وقال: الفن ال يقتصر 
على اإلمكانيات الصوتية، بل هو إحســــاس 
أيضا وهي متتلك الصفتني، ولو أتيح لي غناء 
دويتو فسأختاره معها. وأضاف في تصريحات 
لصحيفة «البيان» اإلماراتية ان في الساحة 
العربية أصواتا جديدة بخامات راقية كاملغربية 
جنات والعراقية أصيل إضافة إلى آمال ماهر 

من مصر وأسماء ملنور التي خلفت ذكرى في 
اللون اخلليجي. وفي سياق آخر، بني سالمة 
أن سبب عدم عنونة ألبومه األخير هو رغبته 
في أال يظلم أغنية دون أخرى، أو شــــاعر او 
ملحــــن دون اآلخر، وقــــال: أعتقد أن تفضيل 
عنوان أغنية على أخرى في هذا األلبوم حتديدا 
«يجعل اجلمهور مييل إلى أغنية دون سواها». 
وأوضح انه حني قام بتسليم ألبومه األخير 
إلى الشركة، جرى تأخير إصداره وتوزيعه 
بصورة مبالغ فيها، فقام باستعادته وأجرى 
عليه بعض التعديــــالت وأضاف إليه بعض 

األغاني التي كانت تناسبه.
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 نوال الكويتية

 شيرين عبدالوهاب يارا هاني شاكر آمال ماهر 

 امللحن عبداهللا القعود

عــن   بـعـيدًا 
«البزنس» .. مصـر 
جميعـًا  مالذنـا 
ونتمنـى أن تعود 
لسابـق عـهدها


