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هذا حتاملت على نفسي ولبيت 
دعوتهم، لكن لألسف لم يحفظوا 

اجلميل.
وأضافت املطرب���ة اإلماراتية 
الذين  متعجبة: »وهل املطربون 
ش���اركوا في املهرجان هذا العام 
لديهم جديد؟ كان األفضل للقعود 
عندما سئل عن سبب عدم دعوتي 
أن يجيب أنه ينفذ األوامر عوضا 
عن أن يقحم نفسه فيما ال عالقة 

له به«.
عبدالحميد الخطيب  ٭

تقول: حاضر يا سيدي«.
وأعلن���ت أح���الم مقاطعتها 
مهرج���ان »ليال���ي فبراي���ر« إذا 
ظل تلفزيون »الوطن« املش���رف 

عليه.
وأضاف���ت في هذا الس���ياق: 
أريد أن أقول ان أحالم والفنانني 
اآلخرين هم من يشغلون املهرجان، 
ال العك���س، لذل���ك كان لي فضل 
عليهم عندما قبلت بأن أشاركهم 
العام املاضي عندما دعوني وكان 
بطني أمامي لكوني حامال، ومع 

وال في العجني«.

أسماء المطربين

وش���رحت ما تقصده بهذه 
العبارة بقولها: »لقد وضعوه 
منسقا حلفالت »ليالي فبراير«، 
فأعتقد انه من يختار املطربني 
املشاركني في املهرجان، لكنه 
يعني متاما أن���ه عبد املأمور، 
واملسؤولون عن قناة »الوطن« 
يحددون أسماء املطربني الذين 
سيشاركون، وهو مجرد صورة 

حوارها مع مجلة »زهرة اخلليج« 
عند سؤالها عن مشكلتها مع امللحن 
عبداهلل القعود: »ال توجد مشكلة 
بينن���ا. كل ما في األمر أنه صّرح 
بأنه لم توّجه دعوة لي من جانب 
إدارة مهرجان »ليالي فبراير« في 
الكويت، ألن���ي ليس لدي ما هو 

جديد ألقدمه«.
وأضاف���ت: »كان علي أن أرد 
على ما قاله القعود«. واستطردت: 
»هو مسكني، كذب الكذبة وصدقها، 
فهو شخص ليس له ال في الطني 

أصالة بدال منها، ألنها طرحت 
ألبوما جديدا، ومن سنتني جاءت 
أحالم بديلة ألبو بكر سالم عندما 
اعتذر، ونقف احتراما للفنانة 
اللبناني����ة ي����ارا الت����ي قّدرت 
انسحاب ش����يرين عبدالوهاب 
بسبب أحداث مصر، ولألسف 
أحالم اعتقدت انها عندما تعتذر 
ستضع املهرجان في مأزق لكن 
»ليالي فبراير« ال يقف عند أحالم 

او غيرها.
وكان���ت أحالم ق���د قالت في 

في اول رد له على تصريحاتها 
الصحافية بخصوص عدم مشاركتها 
في مهرجان »ليالي فبراير 2011« 
أكد امللحن املبدع عبداهلل القعود 
انه لم يرد عل���ى املطربة أحالم 
االماراتية عندما هاجمته في اكثر 
من لقاء صحافي النه يترفع عن 
ذلك وألنه يعرفها حتب املشاكل 

مع احمليطني حولها.
وأضاف القعود قائال ل�»األنباء« 
عن تصريحاتها األخيرة في مجلة 
»زهرة اخلليج«: لو كانت املشكلة 
مع أصالة او جنوى كرم او نوال 
الكويتية كنت رددت عليهن، النهن 
فنانات محترمات لهن أسلوبهن 
الراقي ف���ي العتاب، ولكن احالم 
معروفة في الوسط الفني العربي 
بأسلوبها غير احلضاري وإثارتها 
للمشاكل ولها سوابق مع الكثيرين 
و»تفتح فتح���ات غريبة«، ولن 
أجعل من خالفها معي مسلس���ال 
امام الناس، ألن أخالقي وتربيتي 
متنعني من ذلك، وهذا ردي األول 
واألخير عليها، واذا كانت تقول 
انني عبد املأمور فأنا أفتخر بأن 
أكون في خدمة بلدي في أي وقت، 
مشددا على انه ليس من العيب ان 
يخدم الكويت ويفتخر ان يكون 
منظما ملهرجان »ليالي فبراير« ألنه 
مهرجان الكويت وليس مهرجان 
القعود، متسائال: هل لديك جديد 
يا أحالم ام انك تقارنني نفس���ك 
بفنان العرب محمد عبده وسلطان 
الرومانس���ية عبداهلل الرويشد؟ 
وباقي املشاركني كانوا ألول مرة 
يغن���ون باملهرجان مث���ل ماجد 
املهندس وفايز الس���عيد ورابح 

صقر وديانا كرزون وغيرهم.
واستطرد: يا أحالم هذا املهرجان 
الذي تهاجمين���ه وتتهكمني على 
منظميه هو كويتي وال تنسي انك 
خرجتي من الكويت ومن املعيب 
ان تتعالي عليها وعلى جمهورها، 
وأقولها »لن نعطيچ ميزانچ ذهب 
وال امل���اس« وأن���ت تعلمني من 
يقول »حاضر يا سيدي« وليس 
عبداهلل القعود من يقول »حاضر 

يا سيدي«.

لجنة المهرجان

وتابع: لنتكلم بعقالنية بعيدا 
عن التشنج وليس كما ادعت، 
نحن جلنة مش����ّكلة من س����تة 
أش����خاص جنلس في اجتماع 
وأنا عنصر مؤث����ر في اختيار 
املطرب����ني ونتش����اور ونضع 
أكث����ر من تص����ور للمهرجان، 
وكانت احالم موجودة في أحد 
التصورات، ولكن استقررنا على 

أحالم امللحن املبدع عبداهلل القعود

أكد أنه لن يجعل خالفها معه مسلساًل أمام الناس ألن تربيته متنعه من ذلك

القعود لـ »األنباء« ردًا على تصريحات أحالم اإلماراتية: 
»لو كنتي نوال الكويتية أو أصالة أو جنوى كرم كنت رديت عليكي«!

يارا جنوى كرم نوال الكويتية

قيمة القعود 
وتناقض أحالم

في نظرة حتليلية لهجوم املطربة 
احالم علي امللحن عبداهلل القعود 

نرى ان رد القعود ينم عن 
شخصية محترمة بعيدة كل البعد 

ـ كما عهدناها ـ عن املشكالت 
التي من شانها ان تنقص من 

قيمته كملحن له وزنه ليس في 
الكويت فقط وامنا اخلليج والوطن 
العربي وقد اعطى من جهده ووقته 

الكثير للكويت فكانت له العديد 
من االغاني الوطنية ومنها اوبريت 
»الوطن اال الوطن« برعاية صاحب 

السمو أمير البالد واخيرا توليه 
مسؤولية مهرجان »ليالي فبراير« 

الذي ينظمه تلفزيون »الوطن« 
واستطاع ان يحقق جناحا تلو 

االخر واحضر نخبة من النجوم 
الذين غنوا للجمهور الكويتي 

ولعل ابرزهم الفنانة الكبيرة وردة 
اجلزائرية والفنان ماجد املهندس 

وغيرهما.
وما يثير التساؤل هو: ملاذا هذا 
التناقض في تصريحات احالم 

االماراتية وهجومها على القعود 
وادارة املهرجان الذين لم يقصروا 

معها وقبلوا مبشاركتها في حفالت 
العام املاضي رغم حملها الذي اثر 
على فقرتها الغنائية وقتها وجاءت 

ضعيفة جدا مقارنة باملطربني 
اآلخرين؟! البعض اجاب على هذا 
التساؤل مرجعا االمر الى نهمها 

املادي وغرورها بسبب املسميات 
التي اطلقتها عليها الصحافة 
ما جعلها ال تكترث باجلميع، 

خصوصا الذين ساعدوها في 
بداياتها ومنهم الكويت وكذلك 

امللحن عبداهلل القعود الذي تعاون 
معها في الكثير من االعمال 

الناجحة. لقد باتت احالم تصرح 
»عمال على بطال« لدرجة ان 

البعض وصفها بانها من اكثر 
الفنانات اللواتي يصرحن بدون 

وعي ما افقدها الكثير من احترام 
زمالئها في الوسط الفني وابتعدوا 

عنها، وهاهي تخوض غمار 
مشكلة مع ملحن انسان ومحترم 
وتعدت بتصريحاتها هذا االنسان 

لتشمل دولة بأكملها، ونتساءل: ما 
الذي جتنيه احالم من وراء هذه 

التصريحات غير املسؤولة سوى 
اخلسران؟ سؤال يحتاج الجابة.

رئيس محكمة باإلسكندرية: إمام حاول رشوتي شذا عمر تتخلى عن »ال بي سي« .. و»األنباء« 
تكشف »حوارها مع األمم« على »أبوظبي«

عال فارس: أميل إلى التصرفات الطفولية طه يطلب الزواج من جنات على »الفيس بوك«

ظهور عيسى ومرمي العذراء 
في فيلم مصري رغم اعتراض األزهر الميتا فرجنية جتسد شخصية سامية جمال

الفلوس«، استدعاه اكثر من مرة 
للحضور الى احملكمة فلم يأت، 
فأم���ر بالقبض عليه وحبس���ه 
اسبوعا حلني نظر القضية، مؤكدا 
ان���ه عندما رجع الى بيته جاءه 
عادل امام مع ثالثة محامني ومعه 
شنطة بها مبلغ من املال وقدمه 
له وقال »اعتب���ره كفالة او اي 
ش���يء آخر وافرج عن سعيد«، 
وعندما عرض االمر على وزير 
العدل ممدوح عطي���ة وأخبره 
مبا حدث قال ل���ه »انه يريد ان 
ينقذه من مصير مظلم لو متسك 

بالقضية«.

منذ أيام قرار تبرئتها من تهمة 
القدح والذم التي كانت أقامتها 
احملطة في وجهها، حيث حتتفظ 
االعالمية بحقها في رفع دعوى 
مضادة ت���رد فيها اعتبارها من 
الذي طالها، وكانت  »االفتراء« 
ش���ذا اثر صدور ق���رار محكمة 
املطبوعات الذي ايضا مع تبرئتها 
حمل احملطة ال���ى التكفل بكل 
مصاريف الدعوى، كانت كشفت 
عن ورقة طل���ب منها التوقيع 
عليها حتد من حريتها االعالمية 
وتقيدها مبا يتعارض مع حرية 

االعالم والعمل الصحافي.
بيروت ـ ندى مفرج سعيد  ٭

مجلة »كل األسرة« اإلماراتية، عن 
ش����عورها مبتعة كبيرة بوجود 
كم كبي����ر من التناقضات داخلها، 
مش����يرة إلى أنها في يوم ترتدي 
أفضل مالبسها وتخرج إلى املطاعم 
الراقي����ة، وفي ي����وم آخر ترتدي 
»جينز« و»تي شيرت« وجتلس في 
مقهى شعبي تشرب الشاي وتلعب 
الشطرجن، مش����يرة إلى أنها تظل 
تفكر في القصص التي تعرضها في 
برنامجها طوال الليل والنهار أليام 
متتالية حتى تعرض قصة أخرى 
تشغل تفكيرها، معبرة عن حزنها 

عندما ترى شخصا حزينا.

وفيما يب����دو وكأنه رغبة من 
الشابني في أال يفهم طلبهما على 
أنه من باب املجاملة، وجه »سمسم« 
رسالة جلنات قال فيها: فكري في 
املوضوع وما تقلقيش أديني بدخل 
البيت من بابه ومش عايز نتعرف 
زي ما الناس بتقول في األول.. ال 
أنا عايز نتجوز على طول، وقال 
طه: أنا س����ني 18 سنة، بس أريد 

الزواج منكي. 
يذكر أن جنات من أكثر الفنانني 
نشاطا مبوقع »الفيس بوك«، حيث 
اجتذبت صفحتها على املوقع أكثر 

من نصف مليون معجب.

فج���ر املستش���ار محمد بدر 
رئيس محكمة جنايات االسكندرية 
السابق خالل حواره لصحيفة 
»الوفد« مفاجأة من العيار الثقيل، 
حيث يعتبر الشاهد العيان على 
تدخالت النظام السابق في احكام 
القضاء وعمل القضاة، مؤكدا انه 
لم يتحمل تلك التدخالت مما دفعه 
الى تقدمي استقالته والعمل في 

احملاماة.
وقال املستشار محمد بدر انه 
عقب اتهام الرقابة الفنية للفنان 
سعيد صالح باخلروج عن اآلداب 
العامة في مسرحية »لعبة اسمها 

بعد غياب قسري عن الشاشة 
دام الكث���ر م���ن س���نة، علمت 
»األنباء« ان االعالمية شذا عمر 
ستعود الى جمهورها لكن من 
بوابة قناة »أبوظبي االولى« من 
خالل برنامج يحمل عنوان »حوار 
االمم« من نيويورك، وذلك اعتبارا 

من أول ابريل املقبل. 
وحتم���ل االنطالقة اجلديدة 
لالعالمي���ة التي كان���ت قدمت 
اس���تقالتها مباشرة على هواء 
ال� »ال بي س���ي« احملطة التي 
عملت بها نحو عش���ر سنوات، 
صفح���ة مختلفة م���ن حياتها 
املهنية، خاص���ة بعد ان صدر 

»أنا في الصب����اح طفلة، وفي 
الظهي����رة صبي����ة ش����قية، تقود 
سيارتها وتغني على وقع املوسيقى 
الصاخبة. أما في املس����اء فأكون 
امرأة هادئة، حتاول أن تكون أجمل 
ش����كال وروحا لتظهر على شاشة 
MBC أثن����اء عرض األخبار«، هذا 
هو امللخص الذي أعطته اإلعالمية 
 MBC« عال ف����ارس مقدمة برنامج
في أسبوع« عن أسلوب حياتها، 
مؤكدة أنه����ا متيل إلى التصرفات 
الطفولية، وتكره الروتني، وحتب 

التجديد دائما.
وعّبرت ع����ال في حوار لها مع 

يب����دو ان املعجب����ني باملطربة 
جنات لم يجدوا اال »الفيس بوك« 
ليطلبوا منه����ا الزواج خاصة ان 
ارقام هاتفها احملمول مستحيلة.
فقد تلقت املطربة املغربية جنات 
عرضني بالزواج من ش����ابني عبر 
صفحتها مبوق����ع »الفيس بوك«، 
حيث وض����ع أحدهما ويدعى طه 
مصطفى رقم هاتفه احملمول، وطلب 
منها االتصال به ملناقشته في هذا 
املوض����وع، وحدد الش����اب اآلخر 
ويدعى سمسم علي موعدا ميكن 
أن يجري خالله »شات« معها عبر 

املوقع ليقدم لها عرضا رسميا. 

أكد فايز غالي مؤلف فيلم »املسيح« املصري انه 
سيجسد »املسيح« في سن الطفولة، وكذلك »مرمي« 
العذراء في سن ال� 14 عاما خالل أحداث الفيلم، رغم 
اعتراض االزهر على ظهور االنبياء في االعمال الفنية. 
وهدد املؤلف مبقاضاة منتج الفيلم إلصرار االخير على 
تغيير السيناريو بنسخة أجنبية، رغم ان الكنيسة 

املصرية وافقت عليه، مرجعا ذلك الى ما أسماه »أالعيب 
سياسية«. وقال السيناريست فايز غالي في تصريح 
ملوقع mbc.net ان املنتج محمد جوهر وقع عقدا إلنتاج 
فيلم »املسيح« لكي يعطل تصويره، فأصبح الفيلم في 
مهب الريح، ألنه دخل في أالعيب سياسية سأكشفها 

تفصيليا فيما بعد.

تس���تعد الميتا فرجنية للمشاركة في فيلم 
س���ينمائي مصري جديد جتسد فيه شخصية 
الراقصة س���امية جمال وقالت ملجلة »الشبكة« 
انها متحمسة جدا لتجسيد شخصية جنمة مثل 
سامية جمال، كما تش���ارك في سيت كوم وفي 

مسلسل لبناني � مصري من 90 حلقة، أما حبكة 
الست كوم فستتناول قصة امرأة ثرية متقدمة 
في السن، تختار ش���بانا وشابات من خلفيات 
مختلفة، لتجمعهم حتت سقف قصرها، بعد أن 

ملت الوحدة.

عادل إمام

شذا عمر

عال فارس جنات

ممثلة كانت »مشتاقة« للعمل مع احد املخرجني 
املميزين بس حتسفت بعدما عرفته على حقيقته 

انه شخص استغاللي.. توه الناس يالطيبة!

ممثلة بعدما بدأت جنوميتها بالتصاعد هاأليام 
طلبت مبلغ كبير من أحد املنتجني اللي كان له 

دور كبير في بروزها بالساحة الفنية.. صچ منكر 
حسنة!

مطربة »رمت« التهامي على أحد املخرجني انه 
استبعدها من املشاركة في عمله اليديد علشان 

يبرز زميلة لها في الساحة بعدما انطفت األضواء 
عنها.. خير ان شاء اهلل!

حقيقة

مبلغ

تهامي

انتهت املمثلة السورية مديحة كنيفاتي من تصوير 
مشاهدها في مسلسل »يوميات مدير عام« مع املمثل 
أمين زيدان والذي س���يعرض خالل ش���هر رمضان 

املقبل.
وقالت كنيفاتي، حسب »النشرة«: ألعب شخصية 
موظفة في مديرية عامة، لكنني أكون مرتشية، فألعب 

كل دور سلبي في تلك املديرية.

مديحة كنيفاتي

مديحة كنيفاتي ترتشي 
في املديرية العامة


