
 السبت الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ١٢  فبراير ٢٠١١ 

 ممثلـــة «عبـــرت» عن  22 
استيائها من أحد املنتجني 
اللي خصم من أجرها دون 
حق وتفكر مبقاضاته إذا ما 
الواسطات معاه..  انفعت 

اهللا يعينچ!

 ممثـــل قاعد يفتر على 
مكاتب املنتجني علشـــان 
يشـــاركونه في أعمالهم 
الدرامية ألنه يبي يهيمن 
على مسلسالت رمضان مثل 

ما يقول.. اهللا يشفي!

 مسلسالت خصم
 مطرب «حس» انه مو 
مرغوب فيه بالســـاحة 
الغنائيـــة هاأليام يفكر 
التـــمثيل  انه يـــــدش 
علشان يحقق طموحاته.. 

خير ان شاء اهللا! 

 طموحات

 فلة اجلزائرية مع ناديا بركات اثناء استضافتها في برنامج «هال وغال» 

 أين الحقيقة؟.. أبو بكر سالم ينفي أنه يعرفها
  وفلة الجزائرية: الدويتو سجلناه في دبي!

 عبدالحميد الخطيب
  بعد نشر «األنباء» في عددها 
الصادر اخلميس املاضي تصريح 
الفنان الكبير ابو بكر سالم لدى 
وصوله الكويت للمشاركة في 
مهرجان «ليالي فبراير» والذي 
نفى فيه قطعيا ان يكون على علم 
بالدويتو الذي اعلنت عنه فلة 
اجلزائرية ويحمل اسم «الشعر 
ديوان» من كلمات الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشــــد آل مكتوم 
(فزاع) وأحلان االماراتي فايز 
السعيد، مؤكدا انه حتى ال يعرف 
الغناء،  اسمها لكي يشــــاركها 
الفنانة فلــــة اجلزائرية  عادت 
لتؤكد من جديد انها تشــــاركه 
الدويتو، نافية للمذيعة ناديا 
بركات اثناء استضافتها مساء 
امس االول في برنامج «هال وغال» 
الذي يعرض مساء كل خميس 
على قناة أبوظبي االمارات والتي 
ســــألتها عن حقيقة ما نشرته 
«األنباء» عن املوضوع ان يكون 
تصريح ابــــو اصيل صحيحا، 
وقالت: أنا وضعت صوتي في 
استوديو فايز السعيد على أغنية 
«الشعر ديوان» مع الفنان الكبير 
أبو بكر ســــالم في قصيدة من 
كلمات الشيخ فزاع واستغربت 
كثيرا من اخلبر وقالت انها لم 
تقرأه لكي تعلق عليه، ملمحة 
الى ان هــــذا الدويتو ليس أول 
ثنائي تشــــارك فيه حيث غنت 
مع وليد توفيــــق ورابح صقر 
وغيرهمــــا، متمنية أن تتطور 
الثنائيات لتكون مجموعة من 
املطربني من جميع الوطن العربي 

يغنون لهذا الوطن. 

دخول مصر ام ال.

  والدها الروحي

امللحن بليغ    وعن صـــورة 
حمدي قالت انه والدها الروحي 
وستزور قبره بعد عودتها الى 
مصر، مضيفـــة انها انزعجت 
كثيرا النها لم حتضر جنازته، 
ملمحة الى ان الفنانة الكبيرة 
وردة اجلزائرية ال تدعمها ولكنها 
في نفس الوقت ال تستطيع أن 
تتجاهلها ألنها فنانة راقية وبنت 
بلدها، نافيه ان تكون قالت انها 

أحسن من غنى ألم كلثوم.
  وعـــن صورة اليســـا وهي 
تضـــع قبلة على وجه ســـالم 

  وعن أغنية «احللم العربي» 
التي ضمت الكثير من املطربني 
العرب قالت فلة: إنه ليس حلما 
عربيــــا ألنه لــــم يضم مطربني 
من اجلزائر ومــــن دول عربية 
أخرى، غامزة الى انه كان يجب 
ان يكون هناك مطرب جزائري 
ليكون عربيا بكل معنى الكلمة، 
مشددة على انها جتتهد في عملها 
وتتعب عليــــه لكي يرى النور 
وال يوضع في األدراج، مشيرة 
الى ان البومها «يا مسافر» جنح 

بالرغم من قلة الدعاية له.

  فنانة أصيلة

  وفــــي اتصال من الشــــاعر 
واإلعالمــــي االماراتــــي طارق 
احملياس قال فيه ان فلة فنانة 
أصيلة وقد تعاون معها قبل ان 
يراها في عمل ناجح وهو أغنية 
«يزيد الشوق»، معلنا أنه مستعد 

لعمل قصيدة خاصة لها.
  وعن شركة «روتانا» قالت 
فلة: نهاية عقدي مع الشــــركة 
كان في ألبوم «يا مسافر» لذلك 
لم يأخــــذ حظه مــــن الدعاية، 
مؤكد ان الساحة الغنائية اآلن 
حتوي مقيديــــن، لكن ال أعتبر 
نفسي مضطهدة، خصوصا انني 

مدعومة دائما بحب اجلمهور.
  وتعليقا على ما قالته الفنانة 
التونسية لطيفة عنها في حلقة 
سابقة لـ «هال وغال» قالت فلة: 
لم أقابل أبدا لطيفة في الشارع 
مثلما ادعـــت، نافية أن يكون 
بينهمـــا خالف او حساســـية، 
مشـــيرة الى انها ال تعرف اذا 
كانت لطيفـــة وراء منعها من 

الهنـــدي قالت انهـــا أعطت ١٠ 
لـ«روتانا»  سنوات من عمرها 
وهي ليست نادمة على تركها، 
مسترجعة رحلة حياتها حيث 
بدأت حياتهـــا الفنية وهي في 
عمر تسع سنوات، مؤكدة انها 
ال تخاف من الشيخوخة ألن لكل 
عمر جماله، وقالت ان حلمها مر 
بالرغم مـــن أنها طيبة ولكنها 

ليست ضعيفة.
  وفي نهاية احللقة كشـــفت 
فلة عن جديدهـــا حيث قالت: 
يوجد تعاون بيني وبني النجم 
العاملي الكبير شـــارل أزنافور 
ونحن بصـــدد التحضير لهذا 

العمل.

 باسل خياط يتعرض للخيانة جدال في برنامج «هال وغال» حول ما نشرته «األنباء» عن «الشعر ديوان»
  من زوجته

 نانا بريئة من الفيلم اإلباحي
  بقرار قضائي

 انتهى الفنان باسل خياط 
من تصويـــر مشـــاهده في 
مسلسل «الغفران» للمخرج 
حـــامت علي والكاتب حســـن 
سامي يوسف والذي تنتجه 
شركة عاج لإلنتاج والتوزيع 
الفني، ويلعب خياط دور رجل 
فقير تتجدد لديه عالقة حب 
قدمية فيبني عليها ويطورها 
إلى أن تصل الى الزواج وعن 
دوره في املسلسل قال خياط 
لـ «النشرة»: ألعب دور أمجد، 
وأمجد شـــاب فقير يكون قد 
كون في مخيلته أحالما كبيرة 
تتكسر أمام قلة املال فيضطر 
للعمـــل كمدقق لغـــوي على 
اعتبار أنه خريج لغة عربية، 

وهناك يرى عـــزة، الفتاة التي كان يحبها وفقدها منذ عشـــر 
سنوات، فتتولد لديه عواطف قدمية وكذلك لديها رغم أنها تكون 
محاطة بكثير من املعجبني واخلاطبني، واكمل: نتزوج ونعيش 
بهـــدوء لفترة قصيرة قبل أن تقوم عزة بخيانتي، وهنا أدخل 

في صراع ذاتي: هل أغفر لها أم ماذا؟

 أخيرا، وبعــــد طول انتظار 
ومعانــــاة وأخبار واشــــاعات، 
حصلت املغنية نانا على براءتها 
من الفيلم االباحي الذي مت تداوله 
في العام ٢٠٠٨ والتي ظهرت فيه 
وهي في أوضاع مخلة مع حبيبها 
خليل كرم، وهو نفســــه الفيلم 
الشــــهير الــــذي مت تداوله على 
التلفونات اخلليوية، وكانت نانا 
قد تقدمت بشكوى قضائية ضد 

خليل كرم، حسب «النشر».
  يذكر ان قرار براءة نانا صدر 
في ٢٠٠٩/٤/١٥، ولكن لم يسمح 
لها القاضي بنشر قرار البراءة 

اال منذ ايام قليلة. 

 باسل خياط 

 صورة ملانشرته «األنباء» في عددها الصادر اخلميس املاضي  نانا


