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باألغنية الشــــعبية يعود إلميانها بان 
األغنية الشعبية هي نتاج ثقافة املجتمع 
وفيها هويته، وقالت: الناس حتب هذا 
اللون من الغناء، لذلك ينجح عند طرحه 

باألسواق. 

مؤخرا أغنية وطنية مبناســــبة العيد 
الوطني لدولة اإلمارات، حملت عنوان 
«إماراتيــــة» من كلمات الشــــاعر علي 
اخلوار، وأحلان وليد الشامي، وتوزيع 
مهند خضر، مشددة على ان سبب تعلقها 

أطفالها بعد رجوعها الفن لكن القضاء 
اإلماراتي انصفهــــا، نافية ما تردد في 
بعض وسائل اإلعالم انه سجنها وقالت: 
هذه اشــــاعات فقط وال اساس لها من 

الصحة.
  واضافت: طليقي كان يعمل مديرا 
ألعمالــــي ودأب خالل فتــــرة ارتباطنا 
الفرص  على محاولة إسقاطي وإبعاد 
املناســــبة عني لدرجة أننــــي لم أكن 
اســــتطيع ان اختار أغنيات ألبوماتي 
بنفسي، مؤكدة انها اآلن حرة وستقدم 
خالل الفترة املقبلة العديد من األعمال 
الغنائية، متمنية ان تنال رضا جمهورها، 
مستدركة: لقد تغيرت نظرتي للحياة 
وعلمت ان بها أناسا سيئون وغادرون 
يجــــب اال نأمن جانبهم لذلك أصبحت 

أكثر حرصا من ذي قبل. 
  وحول جديدها قالت: لقد عدت من 
خالل األغنية اإلماراتية «تشــــتريني 
بفلوسك» كلمات سلطان املجلي وأحلان 
فايز السعيد وإخراج حسني عبدالرحمن 
ألثبت جلمهــــوري انني لم اعتزل كما 
انني احضر حاليا أللبوم غنائي منوع، 
مؤكدة على أن األغنية باكورة أعمالها 
مع استديوهات فايز السعيد، الشركة 
املنتجة لألغنية حيث تستعد للتعاون 

معه في عده أعمال فنية قريبا.
  وأشــــارت فاطمة الى انها أصدرت 

لقد تأخرت فنيا بسبب زوجي السابق 
وابتعادي كان اجباريا بناء على نصيحة 
من احملامــــي اخلاص بي الذي قال لي: 
يجب أن تعتزلي الفن حتى تستطيعي 
احلصول على حضانة أطفالك وبالفعل 
اعتزلت ولكن ما احزنني هو انني تركت 
جمهوري فجأة حيث عبر بعضهم عن 
استيائهم البتعادي عن الساحة دون ان 
اذكر األسباب واآلن أنا اعتذر لهم عن 
اعتزالي اإلجبــــاري، مؤكدة أن زوجها 
السابق حاول أن يحصل علي حضانة 

 عبدالحميد الخطيب
  عبــــرت املذيعة ناديا بــــركات عن 
سعادتها بالنجاح الذي يحققه برنامجها 
«هــــال وغال» الذي يعــــرض على قناة 
ابوظبي االماراتية، مرجعة هذا التميز 
للنجوم املشــــاركني فيه وشــــعبيتهم 
اجلارفة في الوطن العربي وصراحتهم 
املطلقة في اظهار اجلوانب االخرى من 
حياتهم ليتعرف عليهم اجلمهور عن 

قرب.
  واوضحت ان من اهم احللقات التي 
شهدت جتاوبا كبيرا وكانت اصداؤها 
ايجابيــــة هي التــــي قدمتها مع بعض 
النجــــوم من الكويت ومنهــــم الفنانة 
الفهــــد والفنانون منى  القديرة حياة 
شــــداد وطارق العلي ومحمد املنصور 
واملخرج محمد دحام الشمري ومحمود 
بوشهري وغيرهم متمنية ان تكون دائما 

عند حسن ظن جمهورها بها.
  من ناحية أخرى وبعد العديد من 
الشــــائعات والعناوين العريضة التي 
نشــــرت عن الفنانة اإلماراتية فاطمة 
زهرة العني علــــى صفحات االنترنت 
حلت ضيفة على برنامج «هال وغال»، 
حيث كشفت عن الكثير من األسرار في 
حياتها الفنية والشخصية، خصوصا ما 
يرتبط بانفصالها عن زوجها، واعتزالها 
وابتعادها عن الساحة الفنية وقالت: 

 فاطمة زهرة العين: 
  ابتعدت عن الفن مجبرة وسجني إشاعة

 بركات أشادت بالنجوم الكويتيين في «هال وغال»  

 هيفاء حسين تبحث عن الدراما الغنائية وتؤجل الفوازير
 نفـــت الفنانة البحرينية هيفاء حســـني تقدمي 
«فوازير» رمضان٢٠١١، مؤكـــدة أنها لم تتخذ بعد 
قـــرار خوض هذه التجربة، ألن الفوازير عمل فني 

يتطلب وقتا كبيرا للتحضير. 
  وقالـــت هيفاء في حـــوار لصحيفـــة الرياض 
السعودية: شاهدت مجموعة فوازير خليجية حلليمة 
بولند وميساء مغربي ومحمود بوشهري وشيماء 
علي ومشاري البالم.. ولكن ليس هذا ما أريده. ال 
أريد أن أســـتعرض مكياجا أو «ستايال» أو لبسا 

ورقصا في فوازيري الرمضانية املقترحة، أريد أن 
أعرض فكرة وفكرا وحكايات بسيطة مستلهمة من 
اجلو القدمي والتراثي، أي «حكايات» تراثية متس 

مجتمعنا اخلليجي والناس حتبه. 
  وعبرت هيفاء عن رغبتها في املشاركة في فيلم 
أو عمـــل درامي غنائي، وقالـــت: نحن اآلن بصدد 
مناقشتها ليكون هناك عمل درامي غنائي، مشيرة 
الى أنها تشارك حاليا في مسلسل «وجع االنتصار» 
مع املخرج عامر احلمود، انتهت من تصوير مشاهدها 

في مسلسلني هما «نوح احلمام» في اإلمارات للمخرج 
مصطفى رشيد و«ســـماء ثانية» مع املخرج أحمد 
يعقوب املقال، ونص الكاتب أمني صالح. ومسلسل 

«ليلى٣». 
  وعبرت عن طموحها للخروج من الدراما اخلليجية 
إلى الدراما العربية، وقالت: أريد أن أخرج إلى الدراما 
أو السينما العربية بثوبي، ال أريد أن أظهر وقد أخذت 
شخصية فتاة مصرية. املصريون ليسوا محتاجني 

ألن تأتي فنانة خليجية ومتثل بلهجتهم. 

 ناديا بركات 

 نجوى كرم تتعرض 
  لمحاولة اعتداء بالضرب 

 دينا حزينة بسبب حظها السيئ

الفنانة   تعرضت 
جنوى كـــرم ملوقف 
محرج عقـــب انتهاء 
إحدى حلقات برنامج 
 «Arabs goy talent»
الذي يعـــرض على 
شاشة  mbc٤، حيث 
قام املشترك اخلاسر 
في احللقة بالهجوم 
االعتداء  ومحاولـــة 
عليهـــا ضربـــا لوال 
وجود مجموعة من 
حراسها الشخصيني 
الذين منعوه بالقوة 
صحيفـــة  حســـب 
«الدستور» املصرية. 

واملشترك هو سام الذي خسر في احللقة أمام الطفل الفلسطيني 
عصام البشـــيتي، وكان تصويت جنوى كرم هو الفصل الذي 

رجح كفة البشيتي، فاعتبرها سام سبب خسارته.  

 أكدت الراقصة دينا، 
حزنها الشديد بسبب 
الذي  الســـيئ  احلظ 
صاحب إطالق كتابها 
اجلديد «حريتي مع 
الرقص» الذي يتناول 
قصة حياتها، مشيرة 
إلى انها كانت تتمنى 
أن تصدر الكتاب في 
وقت وظروف أفضل 

من ذلك. 
  وفي هذا الصدد، 
أوضحـــت دينـــا ان 
الكتاب اســـتطاع ان 
يحصد جناحا كبيرا 
خـــالل إصـــداره في 

باريس، حيث القى إعجاب العديد من القراء، معربة عن سعادتها 
بإصدار كتاب يتناول قصة حياتها، خصوصا أنها لم تسع إليه، 
لكن إحدى شركات النشر الفرنسية هي التي أقنعتها بالفكرة، 
بعد ان أكدوا لها ان قصـــة حياتها جديرة بالعرض باعتبارها 

آخر وأفضل راقصة في مصر، على حد قولها. 
  كمـــا متنت دينـــا ان تنصلح أحوال مصـــر لكي تتمكن من 
إقامة احتفال بصدور الكتاب في القاهرة، حتى ينال حظه بني 

اجلمهور املصري. 
  يذكر ان كتـــاب «حريتي مع الرقـــص» يتناول قصة حياة 
دينا، حيث يركز على الصعوبات واملشاكل التي واجهتها خالل 
مشوارها الفني، وكيف استطاعت ان تكون هي الراقصة الوحيدة 

التي حتظى مبكانة علمية وثقافية في مصر. 

 جنوى كرم

 دينا

 هيفاء حسني

مستدركة: لقد تغيرت نظرتي للحياة 
وعلمت ان بها أناسا سيئون وغادرون 
يجــــب اال نأمن جانبهم لذلك أصبحت 

  وحول جديدها قالت: لقد عدت من 
خالل األغنية اإلماراتية «تشــــتريني 
بفلوسك» كلمات سلطان املجلي وأحلان 
فايز السعيد وإخراج حسني عبدالرحمن 
ألثبت جلمهــــوري انني لم اعتزل كما 

 فاطمة زهرة العين 


